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. পৃষ্ঠা 
চিকিৎসা-শাস্ত্রের সহিত রলায়ন-বিজ্ঞানের সব্বন্ধা **, ৩৪ ১-৫ 

পদার্থবিজ্ঞান ( 8103 ) 
পদার্থ-বিজ্ঞান ফাহাকে বলে? *** ৫৪৪ ৮৯০ 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 
তাপ (23581) 

১। তাপের প্রস্কৃতি --নিজ্কদ-বাধ-স্তরজ-বাগ ঠা রি ৬৭ 

২। তাপ সংযোগে পদার্থের পরিবর্তন--ঞসারণ-স্গ্রকাত ও 

প্রচ্ছর তাগ--ভাপ-য।(হ। তাপমান--দাঙ্সিনদ্ ভাপদান--মিনিধদ্ ভাপনাদ 

--দেহ-ভাপ পরিচায়ক তাপমান--বারধীর] পদার্থের প্রসাকণ *** প১ 
৩। , পদার্থের অবস্থাত্তর প্রার্তি-হবণ--প্রচ্ছর ভাগ *** ২১-২৩ 

৪| ভাপ-পরিচালন রর ই হ্ঞ 
৫ তাপ-বিকিরণ *** ০ ৮৪ ২৪০২৪ 

৬। তাপ প্রতিফলন, শোষণ ও নির্গমন ৯৯৯ *** ২৫-২৬ 

৭। তাপের উৎপত্তি-স্থল রং *** *** ২৭২৯ 

৮। দহন-স্দাহ ও ঘাহক পদার্থ--প্ফোটন-_শিখ।-ডেতির আবিষ্কৃত 

ছপ--শিখার ওজ্বল্য-শিখার গঠম-স্বাকঙজলের শিখ। নি ০, 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
আলোক (14816) 

নি্ষম-হাদ-স্হরব-বাদ-সস্মাোলোফের উৎপহিগ্ল--এক্ষেত।- আলোক -যছি.... 

রশ্টি গুচ্ছ--.ছায়া--.অ[লোকের গতির বেগ- আলো বন্ত্বীন ব৷ ফটোমিটার্-_আলোকের 
গ্রতিকজন-সধিক্ষিগ আলোক--পর্পগ-্মহতল দর্গণের ধর্ণ-্যহপৃ্ ধর্ণণ-. 
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দিয়গর্ভ দর্পণের ধর্ম-_দাহক দর্গপ--ক্ষীত-পৃষ্ট-দর্পধ-স্পরাবর্তন--ত্রিকোপকাচ 
শ্আাতনী কাচ-_ছি-স্বীতপৃ্ট লেল.--নিক়গর্ত বেল টিনটিন 

মুরবীক্ষণ-দীর্ঘ ও হু দৃষ্টি 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

তড়িৎ (10150001010 ) 

১। তড়িতের ধর্ম-তডিত্ডের প্রকৃতি 

২। ঘর্ষণোতপন্ন তড়িৎ---ভড়িৎ-নির্দেশকধন্থ _আকর্ধণ ও বিগ্রকর্ষণ 

স্সংযোগ ও বিয়োগ ভড়িৎ তড়িৎ পরিচালক ও অপরিচালক--তড়িৎ-প্রষ- 

9ঁন--পরিতালন ও প্রবর্থনের প্রভেদ -_ঠভিৎ-ধস্ত্র--তঁড়িৎ-প্রবর্থক যস্ত্র_-ন্বর্ণ- 

পজ-তর়িৎ-নির্দেশক বনজ ঞরফং-দেন্_-তাড়িতের অক্াদ-_তড়িখসা্রীকরণ- 
ঘর্ষগোৎপন্ন তড্িতের ক্রিয়া ৮ *** হী 

তড়িহ ভুৎখত্ির উলায়-লখাড়-. কম্পন" বিদাযাপ স্জ মাট- 

বাধদ--দহন--বালরাহান-+চ1পপআন্কয ভড়িঞস্জাপ "" ১, 

বিছ্যৎ ও বজ্ধবনি _+বিছাৎ-পস্থিচাজক স্ব. 

ত | রাসায়নিক-ক্রিয়ণ জনিত “চড়িতি---ভ'টাগ ৮4 
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ফেজ তিড়িৎকোয 
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উপর তড়িৎ- প্রবাহের ক্রির।-গুড়িৎ-মান হস্্র_তড়িৎ প্রবাহের চুম্বক-কিয়।- 

ভাড়িত-বার্তাবহ-_ত়িৎ-ণ্ট। ৪ ৪ 

৫1 প্রবস্তিত তড়িৎ-গ্রবাহ-স্-প্রবর্তন-কুগুল রি 

৬) চিকিৎসোপযোগী ব্যাটারি-__সষ্রাম তড়িৎ প্রধাহ্ প্রশ্নোগ__ 

্যাগ্নেটো ইলেক্টি ক-মেসিন_গাল্তানো-ফ্যারাভিক্ ব্যাটারি--অবিরাস 

ভড়িৎ-প্রবাছ এ্রর়োগ-_গেফের ব্যাটারি--গেক্লা।পের খাঁটারি--বাইকোষেট 

৬. পার্সল্ধেি ব্যাটায়ি_-ফরেনট, “কলেইর্স্পরিস্টাট ৬-ফাদিউটেটাঈ- সর্চাল্- 

৯৬১. ্সপ্িিলোদ্দাজ থু & 

৩০৭ ষ্ 

৭১-৭২ 
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রসায়ন-নিজ্ঞান | 
ইনর্গানিক কেমিষ্টি, | 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

মূল ও যৌগিয় পর্বার্থস্কীতিক পরিবর্তন- রাসায়নিক পর্িরর্জতন--- রী 

রাসায়নিক পরিবপ্ন দুইবার ত্বযুকূল অবস্থা রাসায়নিক পরিধর্তরের ফল.” 
মিশ্র-পদার্ঘ ও রাসায়নিক যৌগির-্-পদার্ের অনিলধরত্ব সতুলা-ঘওপ্স্পরিম।গ ও 
ওজন-স্যুক্প ও যৌগিক পদার্থ্ধাতু ও স্গাতু মূল-পদার্থসপরম।4 এ স্বগু-_ 
সাক্ষেতিক চিহ্--পারমাণনিক খরত্ব- আণবিক 9কত্ব-_মুল-পৃদার্সেয় তালিকা-_. 

রানারনিক দিলনের লিয়নস্ষ্ড্যাল্টনের পরমাধুবাদ ১, ৮ ১২৩-১৪৯ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
অক্সিজেন (0%:58292 ) 

উৎপব্রিস্থল--প্রস্ত্রতকরণ প্রণালী--ম্বরপ ও ধন্দম-অক্সাইড. যৌগিক-_ 

ভ্রথবকোৎপাদক অক্পাইড._-রেপিক অক্সাইড -প্পারৃন্সন্সাইভ জার -্গোম্-_ 

স্ষণগ্স-পদ৭ঁ-লবদল-পৃণ লবণ-স্হাইড্রোজেন্-যুক্ত লবণ "অক্সাইড -বিন্িত অঙ্গ 

ইক ও জস্ শব্াক জাবক-__কালিজেনেন স্বয়াণ নিজপণ-"পরিসাণ সিরপগস্জীন 

উদ্ভিদের খাসির ধীষধরূপে ব্যবহার *** ০০ ৯১৯৯, 

ওতোন্-_প্রশ্ুতকরণ শ্রণালী_ন্বরূপ ও ধর্ম_ন্বরূপ সি ১০ ৯৯২) 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
হাইড্রোজেন ( 175:0859 ) 

উৎপত্তিস্থল -স্গরযগ্ঠ করণ পাগালী-প্যরাল ও পর্মা-যালাছঙিজ মিলছের ভর্থ . 

নিয়ম-স্ধরমাপুর ধৃতি-শক্ি  *** রি ০ টিয়া সা 
চি 

আও 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

জল ( ড/251) 

উৎ্পত্তিস্বল-সজলের উপাদান ন্বরূপ ও ধর্ম-স্ছলের প্রসারণ ও সন্কোচন-- 

আরতনের প্রসারণে শক্তির বিকাশ--জলের প্রচ্ছন্ন তাপ- জনের জ্রবণ ধশ্ম-_ 

প্রার্ঠীতিক জল--কুপের জল বিশুদ্ধ রাখিবার উপার-_টিউষ, ওয়েল্_-পুক্ষরিণীর 

জল বিশুদ্ধ রাধিবার উপাঁয়--মদীর জল-_-পানীয়জল- জলের পরীক্ষ|-__সীস- 

মিশ্রিত জল--জল গপরিষ্কৃত করিবার উপার়-_-ঠোলাই করণ--হাকন _জল 

ফুটাম--পরিস্কৃতকরণের অন্ঠান্ত উপার়--জলের সরবরাহ-_-খনিজ জল--জল- 

ঘাম্প--কুবটিক1--..মঘ--বৃষ্টি-_শিশির _হিমানী-তুষধার--করকা, শিল। 

হাইড্রোজেন ডাই-অক্সাইড্ ব! পার্অক্মাইড্ 
 প্রস্ততকরণ প্রণালী--ন্বরূপ ও ধর্ঘ-_শ্বর়প নিরূপণ 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

নাইট্রোজেন (13109858 ) 

উৎপতিস্থল-_প্রন্ততক রণ প্রণলী--ববরূপ ও ধর্দ 

আর্গন্ ও অপর নবাবিষ্কত মুল-পদার্থ 
বাযু-মগ্ুল-.ন্বয়প ও ধর্পা_ বাধুচাপ-_বাযুসান_বায়বীর পদার্থের 

আয়তনের হাস ও বৃদ্ধি-_-তরল চু বাঁযু একটা নি মগ্ডস-খ্িত 

অন্ঠান্ত পদার্থ রা 

এমোনিয়া--প্রন্ততকরণ শ্রণালী---প্বরপ ও টির? গ্যাসের 

অক্সিজেন্বুক্ত নাউট্রোজেনের যৌগিক -- নাইট্রোজেন হনক্সাইভ__ 
ডাই-অক্সাইড্--্রাই-অস্মাইড._টেটরকসাইড.-_পেনটক্সাইড, ... 

নাইটি ক. এপিড্ _-প্রন্ততকরণ প্রণীলী--ম্বরপ ও ধর্ঘম--দ্বরপ দিদ্বগণ 

»-ছাই্রোজেনের পরিষাণানুসার়ে জাবকচিগের শ্রেণী বিভাগ ** 

উন্যেজেজরচ তারক 

১৭৩-১৯৮ 

১8৪)-২৩৩৬ 

* ই৪১-২৩ 

হ্গ্ড 

২৬৬৩-২১২ 

২১২-২১৫ 

২১৫১২১৭ 

৯৯৭-২২৪ 
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ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
কার্বন্ (09110) ) 

উৎ্পত্ধিথল--কার্ধনের বিভিন্ন ইহা ১) উর 
করলা-"কয়লার ত্বরূপ ও ধর্ম 

অক্মিজেন্-যুক্ত কার্বন্ মানি 
কার্ধন্ মনক্সাইভ্--প্রস্ততকরণ প্রণালী-স্বক্কপ ও ধন চর 

কার্ধন্ ডাই-অক্সাইড--উৎপতিস্থল_-প্রস্ততকরণ প্রণালী__স্বয়প ও 
ধর্ম--হ্বরূপ নিকঝপণ রি ৪ নি 

শ্বাস-ক্রিয়া 
বাযু-সধশলন 

হাইফ্রোজেন্-যুক্ত কার্বন্ যৌগিক 
হাইড্রোকার্বন্--.মিখেন্ ব! রি মাড়ি রত ডি ও 

ধর্ম--এনিটিলিন--ইখিলিন্ 
কোন্ গ্যাস ৪ ৪ রে 

নাইট্রোজেন্-যুক্ত কার্বন্ যৌগিক 
সাইনোজেন্-_দ্বরূপ ও ধর্দ--হাইড্রোসায়ানিক এসিড. প্রস্ততকরণ নি 

স্প্মরপ ও ধর্পা- স্বরূপ নিরপণ--ধাতব সায়ানাইড, রর 

সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
হালোজেন শ্রেনী (15910£51) 9:০9) ) 

ক্লোরিণ, -উৎপততিস্থল--প্রস্ততকরণ প্রণানীস্ত্বরপ ও ধর্ম-রীচিং 

পাউডার 

হাইদ্রোক্লোরিক্ এসিড - পরস্ততকরণ পানী বদ 542? 
শিক্পপণ-_নাইটে-হাইডোক্রোক্সিকৃ এমি ""* 

অক্িবেন্যুক্ত ক্লোরিণ, যৌগিক-_ফ্রোরেট, ৌগিক-_ ক্রি 
যনজ্সাইড.-কোরিণ, নি --ক্লোরিক্ এলিড -_হাইপোরক্রোরস্ এসি, 
-গার্কোরিক এসিড, 

ক্োমিন্-_-প্রস্ততকরণ ্রথালা_ বাপ ও ধগ্ম-_হাইডে ৪আোখিক্ এসিড, 
আইওডিন্-_বক্গপ ও বন্ধস্-স্বরূপ যি এসিছ্_শ্বরূপ 

ধঙ্দব--ঘআইওডিক এসি ১৪৪ 

ফ্লুওরিণ স্পহাইদ্্োক্ ওরিক্ এসিড রগ ৬৪ 5 ৪ 

গু ওটার 

পৃষ্ঠা 

২২১-২২৫ 

২২৫-২২৭ 

২২৭-২৩১ 
১১০১০ 

ই২৩২-২ঙ৭ 

২৪৭-২৩৪৯ 

২৪৯.-২৪৩ 

২৪৩০৭৪% 

২৪২৪৮ 

২৪৮-২৪১ 

২৪১-২৫৩ 

২৫৩০২৫€ 

২৪৫৫-২৫৮ 

২৫৯-%ুদও 



৮ « 

অধীন পারিচ্ছের্ | 

সল্ফর্ ইত্যাদি ( 90101)01 ৫০. ) 

পল্ফর্- __উৎপতিস্থল-_প্রস্ততকরণ প্রণালী-_ম্বরূপ ও ধর্দ 

হাইফ্রোত নৃ-যুক্ত গন্ধক যৌগিক 

সঙ্গফিউরেটেড্ হাইড্রোজেন্--প্রস্ততক রণ প্রণালী-_ম্ববূপ ও ধশ্ম 

অফ্চিজেন্-যুক্ত গন্ধক যৌগিক 
অঙ্ৃকর্ ডাই-অক্সা ই ড্--প্রস্ততকরণ প্রণালী--ন্বরূপ ও ধর্ঘ-_সল্ফর্ ট্াই- 

অকইছ্সল,.ফউরিক এসিভ্--প্রস্ততকরণ প্রণালী--ম্বগ ও খর্ম--স্বরাগ 
নিরূপণ ৮০০ ০৪ ৮৫৭ 

কার্কন্ যুক্ত গন্ধন্ধ যৌগিক 
কার্থাণ্ ডাই-লল্ফাইছে রঃ ন্ ঠা 

টেলিউরিয়ম্ 

নবম পরিচ্ছেদ। 

বোরগ ইত্যাদি ( 30890 &০, ) 

যোরণ_--উত্ধান্তিথল-_প্রভতকরপ গুপালী-_ন্বরূপ: ও ধর্ম-8বাযণ, উই 
অনই্ূ..বোরিক এসিহ--সেোহাগা 

পিলিকন্__উৎপততিস্থল-_ পরশ্ততকরণ প্রপার্লী- ধ্ীগী ও ধর সিিবেচ 

ঘৌগিক--ডায়ালিসিস্--সিজিকমের অগ্ঠান্ক যৌগ্সীক 
০ 

দশম পরিচ্ছদ । 

ফস্ফরস্ ইত্যাদি ( 170913150208 ৫০, ) 

ঠৎপত্তিদ্থদ--প্রত্ততকরণ প্রণালী--খর স ও ধর্ম_ীপ-শলাকী-_অভিজেম্- 
মিশিত ফস্ফরস্ হৌগিক--ফস্ফিউরেটেড হাইড্রোজেদ-_শ্বরপ দিকপণ  ** 

' পৃষ্ঠা 

২৬১-২৬৩ 

২৬৩-২৬৫ 

২৬৫-২৭২ 

৬০ 

২৭২-২৭৩ 

২৭৩ 

২৭৪কখও 

২৭৫-২৭৭ 

ইদ্৬ ২৮৩ 
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আঁসেনিক --উৎপতিস্থল--প্রস্ততকরণ প্রণালী-ন্বরূপ ও ধর্ম আসি- 

দিয়স্ অক্সাইড. ব! সেকো--আসে নিক অকন্সাইড..-আর্সেনিক সল.ফাই.-_ 

আপিনিউরেটেড, হাইড্রোজেন্--স্বরূপ নিরূপণ--আসে'নাইটু যৌগিক-_আসি- 

নিরেট যৌগিক--রায়েন্সের পরীক্ষ---মার্শের পরীক্ষ। * 

ধাতু (০0৯15) 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

ধাতুদিগের সাধারণ ধর্ম --ধাতুদিগের শ্রেণী-বিভাগ-পোটাদিয়ম্ অেণী-_ 

কাল সির়ম্ শ্রেণী_দন্ত। শ্রেণী_তাজঅ শ্রেণী-_সিরিয়ম্_শ্রেণী_এলুমিনিয়ম্ 

শ্রেণী-_লৌহ শ্রেণী-ক্রোমিয়ম্ শ্রেণীর শ্রেণী-__এট্টিষশি জেগী - বর্ণও 

প্রযাটিনম্ শ্রেণী 

চাও লেচনি 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

পোটাগিয়ম্ শ্রেণী (9$259107) £1০80 ) 
পোটউঃলিক্ম্-_উৎপত্তিস্থল -প্রস্তত করণ প্রণালী-_ন্বরূপ ও ধর্্_-করিফ্- 

পটাস.--কাব্বনেট অফ. পোটসিয়ম্--বাই-কার্ধবনেট অফ. পোটািরম্-_গসি" 

টেট অফ. পোটাসিয়ম্-_সাইটেট, অফ. পোটাসিযম্--এদিভ, টার্্রেট, অফ. 

পে।টা(ময়ম্-_সল্ফেট অফ. পোটাসিকম্--নাইটেট, অফ, পোট।সিয়ম্-_ 

কোরেট, অফ. গোটাসিয়ম্-_পা্ম্যাঙ্গ্যানেট, অফ. পট(স.--পোটাসিয়ম্ সিজি- 

কেট.-পোটানিয়ম্ কোয়াইড--পোটাসিরম্ আইওডাইড.-_-ক্রোম!ইভ. অফ. 

পো্টাসিয়ম্- পোটািয়ম্ মল্ফাইড- _পোটাসির়মের স্বরূপ নিরাপণ ৮০৪ 

সোডিমম্--উদৎ্পত্তিস্থল--্বরপ ও ধর্ঘ-কষ্টিক সে(ড1-. ফার্বরদেট, অথ, 

সোডা-বাই-কার্ধমেট, অফ. সৌ--ধোরা্জ --কোরাইড. অফ. সোভিয়গ্.. 

জোষাইড, অফ. সো ভিয়স্-_আইঞডাইভ_ অফ. সোভিয়ম্--.টার্টারেটে, সোডা... 

মোডিয়ম্ নাইটে, উ.-সোদিয়ম্ সঙ ফেট--সোঁভিয়দ্ কম্ফেট-লোডিরদ্ ধংতুর 
স্বরাপ নিরূপণ ও উর ৪ ৪ টু 

এমানিয়ম্ যৌগিক্-_/ইকার্ এমোনিয়! ছর্টগরূ--কারধধনেট. অফ. 
-কফোদ্াইড. অফ. একো নিন্নন্.- সাইন: অফ অনোমিযষ্-- এযো” 

নিষ্নদ্ এসিটেট-_.এমোনিক্সস্ সাইট্রুট --এসোমিয়দ্ নাইটে ট _-এমোমিয়ল 

২৮৩ ২৮৮ 

হ৬৮৯.২৯৩ 

২৯৪-৩৬২ 

৩ ২.৩ দী। 



কক্ফেট _-এমোনিরম্ সলফেট _-এমোনিরম্ সলফাইড._ এমোনিয়স্ যৌগিফের 

শ্বরণ নিক্গাণ *.. রী ৪ রি 

লিথিয়ম্--ম্বরূপ ও ধর্ম__কার্বনেট, অফ. লিখিয়ম্__সাইটেট, অফ. 

লিধিয়ম্--লিখিয়ম্ ধতুর স্বরূপ নিরূপণ ১, ৮০, ৮৯, 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
ক্যাল্সিকম্ শ্রেণী ( 085101017) 07000 ) 

কাল্সিয়ম__উৎপত্তিগ্ুল -ম্বরপ ও ধর্ম--ক্যালসিয়ম্ মনঝ্লাইড. বা 

চুণ-_কার্বনেট, অফ ক্যাল পিয়ম্_কে।রাইড. অফ. ক্যাল সিক্ম্--কোরাইড. 
অব.লাইম্__ফস্ফেট অফ লাইম্-_হাইপো-ফল্ষাইট. অফ লাইম্-দল ফেট. অফ. 

ক্াযালসিয়ম--সলফাইড অফ. ক্যালসিয়ম্_ ক্যালদিয়ম্ কার্বাইড --ক্যাল - 

সিরষ্ ধাতুর স্বরূপ নিরূপণ ** ০ ৮৯ *৪ 

বেরিক্ম্--ম্বরূপ নিরাপণ রঃ রঃ 

্ন্সিরম্-. স্বরূপ নিরাপণ ..* রঃ মন রর 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ | 

দশ] শ্রেণী (2100 2100) 

ম্যাগৃনেসিয় ম--উৎপত্তিস্থল-ন্ববূপ ও ধর্ম --ম্যাগ্নেসিয়ম্ অক্যাইন্ড, বা 

মগ নেসিস্ব। _কাঁর্বলেট. অফ. ম্যাগনেসিনস্--সল.ফেট, অফ. ম্যাগ নেসিক়ম্-- 

ম্যাগনেদিয়ম্ কোরাইভ - ম্যাগ নেনিয়মের ম্বরূপ নিরপণ *** ঠা 

জিঙ্ক (দস্তা )--খরাপ ও ধর্শ-স্অক্াই ড অফ. জিব --সঙলকেঁট অফ. 

জিক্ক --কার্ধবনেট, অফ. জিঙ্ক --কে1রাইড. অফ. জিব --এপিটেট, অফ. জিদ্ক -- 

সলকাইড. অফ. জি -জিস্কের ক্বরাপ (রূপণ ক কর 

ক্যাডমিয়ম্--বপ ও ধর্ম- ক্যাড মিরদের:তবয়াপ নিয়পথ ৮, 

৩৪ ৭-৩১১ 

৩১৯০৩১২ 

৩১?-৩১ ৭ 

৩১৭-৩১৮ 

৩১৮ 

৩১৪,৬২৪ 

৩২ ১.৩২৩ 

২৫০৩৭ ৪ 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

তাত্র শ্রেণী (001001 £:০0)) ) 

কপার (তাআ)-শ্বরূপ ও ধর্ম--কিউপ্রিকৃ অকাইড --কিউপ্রস্ অক্সাই? 

সলফেট অফ. কপার্--নাইটেট. অফ. কপার_-সব. ০৪ অফ কপার্_. 
তাত্র-ধাতুর স্বরূপ নিরাপণ 

মার্কারি (পারদ? )--স্বরূগ ও নানি অক্সাইড -_মাকিউরিক 

নাইটেট --মাকিউরিক কোরাইড--সব কোরাইড. অফ. দার্কারি--এযো- 

নিয়েটেড, মার্কারি-_রেড. আইওডাইড. অফ. মার্কারি--সলফাইড. অফ. 

মর্কারি--পারদের স্বরূপ নিরপণ--শার্কিউরিক যৌগিকের চিক 

যৌগিকের পরাক্ষ| রর 

দিল্ভার্ ( রৌপ] ক াাসানি ও ধর্ম-সিলভার্ সার 

সিল তার্ নাইটেট _-সিলভার্ কোররাইড --রৌপ্যের স্বরূপ নিরূপথ রঃ 

ষষ্ট পরিচ্ছেদ । 
এলুমিনিয়ম্ শ্রেণী (41010101017 £০৩0 ) 

এলুমিনিয়ম-_শরূপ ও ধর্দ__এলুমিদা- এলুমেন্-__এলুমিনিয়মের স্বয়প 
নিরূপণ ৯৪৪ ৬৪৩ ৪৪৪ 

গোসিলেন্, কাচ এবং মাটার বাদন 

সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
লৌহ শ্রেণী (17077 81007) ) 

আয়রণ (লৌহ)--লৌহের থনিজ যৌগিক--রটু আরররণ্-_-কাষ্ট, আঁ 

রণ. ইম্পাত--শবরূপ ও ধর্ম-অক্সাইডু অফ. আয়রণ -_কার্বানেট, অফ. 

আয়রণ-"আইওডাইস্থ অফ. আর়রণ২-সল.ফেট্ অফ, আয়রগ-"ফেরিক সঙ. 

ফেট.--ফপ্কেট, অফ. আ।য়রণ-ফেরস্ ক্লোরাইড.-ফেরিক. ক্লোরাইড.--ফেরস্ 

সলফাইড.--ফেরসূ ঘোঁগিকের পরীক্ষা-_ফেব়্িক যৌগ্িকের পরীক্ষা 
কোবণ্ট --স্বক্ষপ নিরূপণ 
নিকেল--দরপ নিরূপণ 

৩২৪৩২ 

৩২৯-৩৩৪ 

৩৩৫০ ১৭ 

২৩৮৩৯ 

৩৪৩-৩৪২ 

৩৫৬.-৫৩ 

ড৫$ 
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অস্টম পরিচ্ছেদ । 
ক্রে।বিয়ম্ শ্রেণী (01010121010 61000) 

কজ্রোমিয়ম্*-কোমিক্ এমিড--কো মিক্ম্ ধাতুর ব্বরূপ দিরগণ 

মযাঙ্গ্যানীজ্---ব্যাঙ্গযানীজ ডাই-অক্লাইভ,-_ম্যাঙ্গযামীজ, ধাতুর হরপ 

নিক্লগণ রি নি রি 

নবম পরিচ্ছেদ । 

রগ শ্রেনী (115 ৫1০৩১) 

টিন্ (রঙ্গ বা রাউ.)-"উৎপত্তিস্থল-_ন্বরূপ ও ধর্ণা--বরাপ নিরূপণ ,.. 

লেড্ (সীল )--ক্বরূপ ও ধর্-_অক্সাইও, অঞ, লেড নাইটে, অফ, 

নে .আইওডাইড, অফ. মে --জোমেট অফ, জেড _-সল্ফেট, অঙ্ক লে. 
সল্ফাইড অফ. লেড--এসিটেট অফ জেড --কার্বনেট, অফ জেড --হোয়াইট, 

লেড-_সীস্ ধাতুর ম্বরূপ নিরূপণ 

দশম পরিচ্ছেদ । 
এট্িমনি শ্রেনী (47610)0105 87099 ) 

এন্টিমনি-ন্বরূপ ও ধর্প_টার্টার এমেটিকৃ-_এন্টিমূনি [ধাতুর স্বরূপ 

নিরূপণ ** *-। --- 

বিস্মথ্--শ্বপাপ ও ধর্_স্বরূপ নিক্িপপ 

একাদশ পরিচ্ছেদ । 
স্বর্ণ ও প্লযাটিনণ্ শ্রেণী (0010 870. 01900010 ৫০০১) 

গোন্ড (ন্বর্ণ )--উৎপত্তিস্থল_স্বরূপ ও ধর্ম স্বরূপ নিরাপণ 

্লাটিনস্-_ স্বরূপ ও ধর্ম--স্বরূপ নিরূপণ 

টি দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 
: শীনিরড়িক্ শ্রেণীবিভাগ (72110910 0188316086107 ) 

০১১১১ 

৬৫২১৩৪৩ 

৩৫৩ ৩৫৫ 

৩৪৬-০৪৭ 

৩%৭-৩৬২ 

৩৬৩-৩৬৪ 

৬৬৪৫ - ৩৬৬ 

৩৬৭-৩৬৮ 

€৬7-৩প৩ 

৩৭৩ ৭৫ 
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অর্গানিক কেমিফি । 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 

ইনআর্গানিক ও অর্গানিক £পদার্থের প্রভেদ-_ 

অর্গানিক যৌগিকের উপাদান নিরূপণ-_ অর্গানিক যৌগিকগুলির 
জেণী বিভাগ রঃ রি ন্ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

ন্ুরাসার বা.ইথিল্ এল্কহুল্--হ্থরপ ওঁ ধর্ম-এল্কহলের শ্বর়প 

নিরূপণ-_মিথিল্ এল্কহস্ _-এমিল. এগ কঙল, 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
ইথিল্ এল্কহল্ হইতে উৎপন্ন কতিপয় পদার্থ। 

ইথর্-_ব্বরপ ও ধর্দ--ক্লোঝোফর্দ --প্রত্তত করণ প্রণালী-_হলাগ গু ধর্ণা--- 
আইওডে।কর্ম্-_ক্লোরাল, হাইজ্রেট, ৪৫ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
গ্লসেরিন্- কিয়োঞোট, ৮০, ০০ 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
অর্গানিক দ্রাবক ( 9088%110 ৪0105 ) 

ফমিকৃু এসিড.--এসিটিক এসিত্-আঅক্জাালিক এসিভ্--টার্টারিক 

এসিছ--সিটিক্ এসিড্--ল্যাক্টিক্ঃএসিভ্--েলিক এসিভূ *"" 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
কার্ধোঙাইহ্রেট শ্রেনী। 

শর্কর। শ্রেণী ও এমিলন্ শ্রেণী -.ক্ষাশরকর-_ ইচ্ছু-পর্করা_ _ফল- 

প্যারা -সুধ-শকরা- বব-শকরা-্খেত-লার- সেলিউলোজ --গব---ডেন্স চিন্ 
চ 

আারারাল্তররাজ্জা, . 

৩৭৩-৩৮৪ 

৩৯৪৩৯ ৭ 

৩৮ ৪১ 

৪০২-৪৭৪ 

৪৬৫-৪১২ 

8+৩-৪8৩ 
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মগ্ডম পরিচ্ছেদ । 
বস ও তৈল শ্রেবী। 

জান্তব ও উদ্ভিজ্জ তৈল - খনিজ তৈল-_সাবান 

অষ্টম পরিচ্ছেদ । 
বেঞ্রিন্ বা এরোমাটিক্ শ্রেণী। 

বেগ্োটক এপিড্--কার্ববলিক এসিড--পিক্রিক এসিড-ম্তালিলিলিক্ 

এসিড --ট্যানিক এসিড 9 এমি নাজ এসিড নি 
তৈল--কর্ণ, র রঃ ৪ ১, 

নবম পরিচ্ছেদ । 
উদ্ভিজ্জ উপক্ষার (৬০2902019 211810105 ) 

উপক্ষার প্রস্ত-্করণ প্রণালী ও তাহাদিগের সাধারণ পরীক্ষা 

কেনাইন্--নিকোটন্--মকিন্-িকৃনিদ--ক্রসিন-কুইনিন্--সিক্ষোনিন্স 

একোনিটিন- কোকেন্--ঈসে ৬ রিনি নিল ফোদাইড --* 

সাঁলাসিন্, চিত ও $৪% চা 

ত্র ও মুত্-প্রস্তর | 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 

মুত্র €( 07106) 

মুত্র মধ্যে জল ও নিরেট পদার্থের পরিমাণ-__ব্দ--গন্ধ-স্বচ্ছত| ও 
অধংস্থ পদ্দার্-আপেক্ষিক গুরত্বক্৯-প্রতিক্রিয়।-_এল্বুমিন্-দ্রাক্ষা-শর্কর1-_ 

ফশ্ফেট-_-ইউরেট --মিউনিন্--পিত্--কাইল,.- ইউরিয়া_-মুত্রের অধঃস্ পদার্থ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
অশ্মন্ ব। প্রস্তর ( যাস ০8৪10901005 ) 

উপার্দান--ইউরিক এনিড ও ইউরেট, টির ভার অফ সি 
প্রত্তর-্ফপ্ছেট প্রস্তর--মিশ্র-প্রস্তর 

পারসিউ। 
'শিকমধো য্যবনহ্থঠ রাসায়নিক পাঃভাষ! ন্ টন 

বু 

৪২৪-৪২৭ 

৪২৮-৪৩৪ 

$৩৫.-৪৪৫ 

৪৫৬-৪৫৭ 

৪৫৮-৪৬৬ 

৪৬১৪ 



রসায়নশহুত্র। 
উপক্রমণিক। | 

পের হিট 2০ 

চিকিৎন।-শাস্ত্রের সহিত রসায়ন-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ । 

রসায়ন-বিজ্ঞান চিকিৎসা-শাস্ত্রের একটা প্রধান অঙ্গ। ইহা! বাঁদ দিয়! 
চিকিৎসা-শান্্ব অধ্যয়ন করিলে শিক্ষা অঙ্গহীন ও অমম্পূর্ণ থাকিব! যায়। 
রসায়ন-বিজ্ঞ।ন সাহাধ্যে দ্রিন দিন কত আবন্তকীয় 'উষধ আবিষ্কৃত হইতেছে, 

কত রোগু (যাহা পূর্বে ছুরটরোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত) এই সকল ঁধধ 
প্রয়োগ দ্বারা প্রশমিত ও নিরারৃত হইতেছে । যার কুইনাইনের আবিষ্কার 
ন। হইত, তাহা হইলে এতদিনে এই ম্যলেরিয়-প্রপীড়িত বঙ্গভূমি হয়ত 

জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়। বন্ত পশুর ও বাসের অম্ুপষোগী হইত। 
কুইনাইন্ ও আন্তান্তী মহোপকারক ওুঁষধধের আবিষ্ষার রাসায়নিক 

গবেষণার ফল। বিবিধ জটিল রানায়নিক প্রক্রিয়া দ্বার! ইহাপ্দিগকে প্রস্তুত 
করিতে হয় এবং 'ইহার্দিগের আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে ব্যাধির যে উপশম হইয়া 

থাকে, তাহা রানায়নিক ক্রিয়ার ফল মাত্র । 

এইরূপে রাসায়নিক প্রক্রিরা সাহায্যে পরীক্ষাগায়ে কত নূতন গুঁষধধ ও 

প্রয়োজনীয় নিত্যব্যবহার্ধ্য পদীর্ঘ প্রস্তত হইতেছে। ইহারা চিকিৎসা-জগতে 
এবং আমাদিগের জীবন-যাআ] নববন্ধে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। 

প্টযধ প্রস্তুত করিবার সময় নানাবিধ. দুষিত পদার্থ উহার সহিত মিশ্রিত 
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হইয়া থাকে | এই সন্ল দুষিত পদার্থ গধধের সহিত শরীবের মধ্যে প্রবিষ্ট 

হইলে অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা) এজন্য কোন্ ওষধে কি কি দুষিত পদার্থ 
থাঁকিবার সম্ভাবন এবং উহাকে কি উপায়েই ব! সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ করা'যাইভে 
পারে, তাহা প্রত্যেক চিকিৎসকের অবশ্য জ্ঞাতবা বিষয়। রসায়ন-বিজ্ঞান 

শিক্ষা না করিলে এ সকল বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারা যাঁয় ন। 

আমরা সচরাচর অনেকগুলি ওঁষধ একত্র ব্যবহার করিয়। থাকি । দি 

গুঁধধগুলি সমগুণ-সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে একের গুণ অপরের সহযোগে 

উৎকর্ষ লাভ করে এবং এন্ূপ ব্যবহারে আমর! সফল প্রাপ্ত হই কিন্ত 

বিপরীতগুণ-সম্পন্ন ছুইটী "গষধ একত্রে ব্যনহার করিলে কোনরূপ সুফল প্রাপ্ত 

হওয়। দুরে থাঁকুক+ অনেক স্থলে রোগীর পক্ষে অনিষ্টদায়ক হইয়া পড়ে। 

কখন কখন ছুইটী উষধ একত্রে মিত্িত হইলে স্ফোটিন ( 18%195107 ) উপস্থিত 

হয়, স্থৃতরাঁং তাহাদের একত্রে বাবহার মহা অনিষ্টকর ও একেবারেই নিষিদ্ধ। 

রপায়ন্-বিজ্ঞান শিক্ষা করিলে এইব্ূপ মিশ্রণে গুঁষধধের গুণের কিরূপ পরিবর্তন 

হয়, তাহা বিশেষ্ূপে অবগত হইতে পারা যায়। 

মূত্র পরীক্ষিত না হইলে অনেক রোগের একেবারেই চিকিৎসা হয় না । 
ব্রাইট্স্ ভিজিজে (13101)৮5 0158259 ) মুত্রে কত পরিমাণ এল্বুমেন্ 

(£1080061) থাকে, বহুমুত্র (10919195695) রোগে মুতের সহিত কত শর্করা 

নির্গত হইতেছে, পাতরীরোগে পাঁতর খানি কি কি উপাদানে গঠিতঃ ইহা! না 

জানিলে ওঁ সকল রোগের শ্ুচিকিৎসা হওয়া একেবারেই অসম্ভব | রপায়ন- 

বিজ্ঞান পাঁঠ করিলে এই সকল পদার্থ কি প্রণালী অবলম্বনে পরীক্ষা করিতে 

হয়, তাহ শিক্ষা করিতে পারা যায়। 

দূষিত জল পাঁন করিলে নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হয়, সুতরাং পানার্থে 

বিস্তদ্ধ জল ব্যবহার করা যে অবগ্ঠ প্রয়োভনীয়ঃ তাহা এক্ষণে সকলে বুঝিতে 

পারিয়াছেন। জল দেখিতে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হুইলেও অনেক স্থলে উহাতে 
নামাবিধ দুষিত পদার্থ মিশ্রিত থাকে এবং উহ পানীয়রূপে ব্যবহার করিলে 

্বাস্থ্যভ্গ হইবার 'ও বিবিধ রোগ জন্মিবাঁর সম্ভাবনা । রাসায়নিক পরীক্ষা 
দ্বারা জলের দুষিত পদার্থ নিক্ূপণ "করিতে পারা যায় এবং বাঁসায়নিক প্রক্রিয়। 

বিশেষে দুষিত পদার্থ দূরীকৃত করিয়!ঃ একেবারে বিশ্তদ্ধ না হউক, জলকে 
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সম্পূর্ণ পানৌপযোগী করা যাইতে পারে । আমাদিগের পল্লীগ্রামে যে অল 

পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা অধিকাঁংশস্থলেই অত্যন্ত দূষিত; এরূপ জল 
পান করিয়া লোকে যে সর্বদা রোগাক্রান্ত হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি! 
চিকিৎসক সাধারণের স্বাস্থ্যের রক্ষকস্বরূপ। অতএব প্রত্যেক চিকিৎসকেরই 
রসায়ন-বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়! দূষিত জল বাহাতে পানোপযোগী, হইতে পারে, 
তদ্দিষয়ে মনোযোগী হওয়া অবশ্থ কর্তব্য । 

ওষধ-প্রয়োগ সম্বন্ধে রসায়ন-বিজ্ঞান-শিক্ষা ঘেরপ "প্রয়োজনীয়, পথ্য 
সন্ন্ধেও সেইরূপ । অঙীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি অনেক রোগে কোন পথ্যই 
সহজে পরিপাক হয় না। এ দেশে রোগীর প্রধান পথা হুগ্ধ, কিন্ত এই 

সকল রোগে ছগ্ধ পরিপাক না হইয়া অনেকস্থলে রোগের বৃদ্ধি সাধন করে, 
স্বতরাং এই কারণে এবং উপযুক্ত পথ্যাভাবে রোগী দিন বিন শীর্ণ ও তুর্বল 

হইয়া পড়ে। রপায়ন-বিজ্ঞান সাহায্যে পেপ্সিন্, ডায়ার্টেজ্, প্যান্ক্রিয়াঁটিন্ 
প্রভৃতি কতকগুলি এরূপ মহোপক]|ঁরক পাক পদার্থ আবিষ্কত হইয়াছে ষে 

ছগ্ধ ও অন্যান্ত পথ্য উহ্থাদিগের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন 

করাঁইলে উহার! অতি সহজে পরিপাঁক প্রাপ্ত হয়। এই সকল পদার্থ আবিষ্কত 
»ইবার পূর্বে অনেক রোগীকে উপযুক্ত পথ্যাভাবে অসময়ে মৃত্যুমুখে 
পর্তিত হইতে হইত । 

আঁমাদিগের পরিপাক-ক্রিয়া একটী জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া মাত্র । 

বর্তমান সময়ে বিবিধ রাসায়নিক গবেষণার সাহায্যে এ সন্বদ্ধে আমাঁদের 

কান সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং পথ্য-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভাবনীয় 

পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে । 
ক্লোরোফত্খ্ (001010197) একটী রাসায়নিক যৌগিক । অস্ত্র-চিকিৎসায় 

ক্লোকোধন্ম,: যে কি মহোপিকারী দ্রব্য, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। 

ক্লোরোফন্ আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে অস্ব-চিরিৎসা, রোগী ও চিকিৎসক 
উভয়েরই পক্ষে, একটা ভয়াবহ কার্ধ্য বলিয়া পরিগণিত হইত এবং যে সকল 
অন্থ টিকিৎসা বছুসময়-সাঁপেক্ষ১ রোগী অধিকক্ষণ পর্যন্ত অপহা যন্ত্রণা সহ্য 

করিতে পারিবে না বলিয়া এ সকল অন্ত্র-চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করিতে কেহ 

সাহখী করিতেন না। এক্ষণে রোগীকে ক্লোরোফর্্ম, দ্বারা ৩1৪ ঘণ্টাঁকাল 
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পর্য্যন্ত সংজ্ঞাশৃন্ত করিয়! অন্ত্-চিকিৎস1! সাহায্যে অতি ছুশ্চিকিংন্ত রোগও 
আরোগ্য হইতেছে । 

অধুনা অন্ত্র-চিকিৎস! সবিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং এ সমন্ধে 
পূর্বে মৃত্যু-সংখ্যা যেরূপ অধিক ছিল, এক্ষণে সেই পরিমাণে কমিয়া 

গিয়াছে । ইহার কারণ এই যে আজ কাল পচন-নিবারক (40019910010) 
প্রণালী মতে অস্ত্র-চিকিৎসা হইতেছে। পূর্বে অস্ত্র-চিকিৎসার পর ক্ষতস্থল 
পচিক্না রক্তকে দূষিত করিত এবং এই কারণে এরূপ. সাংঘাতিক রোগ 

উপস্থিত হইত ষে তন্নিবন্ধন অধিকাংশ রোগীই মৃত্যুমুখে পতিত হইত। এক্ষণে 
সেই সকল রোগ ইতিহাসলিখিত প্রাচীন ঘটনা মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে এবং 

পচন-নিবারক অন্ত্র-চিকিৎসার গুণে একেবারে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিলেও 

অত্যুক্তি হয় না। পার্ক্লোরাইড, অব. মার্কারি (0210110710৩ 0617)01-0017৮) 

প্রভৃতি সে সকল গুধধের গুণে পচন-নিবারক অস্ত্র-চিকিৎসার এত উন্নতি, 
তাহারা এক একটা রাসায়নিক যৌগিক এবং উহাদিগের পচন-নিবারক শক্তি 

রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল মাত্র । রসায়ন-বিজ্ঞান্ন সাহায্যে দিন দিন কত নূতন 

মহোপকারক পচন-নিবারক ওঁষধ আঁবিক্কত হইতেছে । 

রসায়ন-বিজ্ঞান পাঠ না করিলে মেক্যাল্ জুরিস্প্রুডেন্স, (41১01081 
]01019000০1)০9) শাস্ত্রে সম্যক বুংপত্তি লাভ হয় না। কোন্ বিষ কিরূপ 

কার্ধ্য করে, বিষ প্রয়োগ হইলে কোন্ বিষক্ন পদার্থ দ্বারা তাহার উপশম হইতে 

পারে, শারীরিক যন্ত্র, থাগ্থাদ্রব। ব! অন্তান্ত পদার্থমধ্যে বিষের অস্তিত্ব গ্রমীণ 

করিবার জন্য কিরূপ পরীক্ষার প্রয়েজন, মেডিক্যাল্ জুরিস্প্রুডেন্দ এই 

সকল বিষয়ে আমাদিগকে শিক্ষ। প্রদান করে। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ রসায়ন- 
বিজ্ঞান-সাঁপেক্ষ; সুতরাং এ বিষয়ে সম্যক নুৎপত্তি লাভের জগ্ত রসায়ন 

বিজ্ঞান পাঠ কর! অবশ্ঠ কর্তব্য । 

, অভএব রসায়ন-বিজ্ঞান যে চিকিৎসকমাত্রেরই অবপ্ত শিক্ষিতব্য, সে বিশ্ব 

কাহাকেও বুঝাইবার আবপ্তক করে না। রপায়ন-বিজ্ঞষন চিকিৎসা-শাস্ত্ের 
মুলভিভি স্বরূপ) ভিত্তি দুর্বল হইলে উপরিস্থিত গঠনও যেরূপ ছুর্বব হয়, 

সেইরূপ রসায়ন-বিজ্ঞান-শিক্ষা অভাবে চিকিৎসা-শান্তরজ্ঞানও সম্যক্ রতি 

লাভ করিতে পারে না । 



উপক্রমণিক! | ৫ 

রসায়ন-বিজ্ঞান ও পদার্থ-বিজ্ঞান এতছুভয়ের মধ্যে অতি নিকট সম্বন্ধ । 

পদ্ধার্থ-বিজ্ঞান বিষয়ে (বিশেষতঃ তাপ, আলোক ও তড়িৎ সম্বন্ধে) কথঞ্চিৎ 

বৃৎপত্তি না থাকিলে রাসায়নিক তন্বসমূহ সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পার! 
বায় না। এজন্য কর্তৃপক্ষীরের মেডিক্যাল্ স্কুলের ছাব্রদিগের স্ুশিক্ষার 

নিমিত্ত তাপ, আলোক ও তড়িতের মৃলহুত্রগুলি রপায়ন-বিজ্ঞান-শিক্ষার 

অন্তভতি করিয়া দিয়াছেন। আমরা প্রথমে পদার্থ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচন৷ 

করিব । 
এটার 

পদার্থ-বিজ্ঞান। 
লু 9105. 

প্রাচীন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের! প্রকৃতির তত্ব-নিন্বপক সমুদয় শান্ত্রকেই 

পদার্থ-বিজ্ঞানের অস্তনিবিষ্ট করিয়াছেন । তীহাদিগের মতে রসায়ন-বিজ্ঞান। 
জ্যোতিষ, উ্ভিদ্-বিদ্কা, প্রাণি-বিগ্তাঃ চিকিৎস! প্রভৃতি সকল শান্্ই পদার্থ- 

বিজ্ঞানের অংশ বলিয়া পরিগণিত হুইত। আধুনিক বৈজ্ঞানিকের1 পদার্থ- 
বিজ্ঞানকে ব্বতন্ত্র শাস্ত্র বলিয়। নির্দেশ করেন। ইহ? পাঠ করিলে উপাদান- 
গত তন্ব ব্যতীত পদার্থের প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ হয়। পদার্থের 

উপাদান-গত তত্ব একমাত্র রনায়ন-বিজ্ঞান শিক্ষা করিলে জানিতে ' পারা 
যায়। 

তাঁপ, তড়িৎ, আলোক, চুম্বকাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ গ্রসৃতি বিবিধ প্রান্কতিক 
শক্তির আলোচনাই পদার্থ-বিজানের মুখ্য উদ্দেস্ত। এ পুস্তকে আমরা কেবলমাত্র 

তাপ, আলোক ও তড়িৎ এই তিনটা বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 
০ 



প্রথম পরিচ্ছেদ । 

ভাপ (7741 )1 

১। তাপের প্রকৃতি । 

তাপের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে পদার্থের গঠন সম্বন্ধে দুই একটী কথা বল! 
আবশ্তক । 

ইঞ্জিয়-গ্রাহা বস্ত মাত্রেই পদার্থ এবং পদার্থ মাত্রেই অল্প বিস্তর স্থান অধি- 
কার করিয়া থাকে । পদার্থ সচরাচর ত্রিবিধ অবস্থ।য় দৃষ্টি গেচর হয়, 
যথা--কঠিন পদার্থ (501109 ), যেমন ধাতু, কাষ্ঠঃ , কাচ ইত্যাদি; 
তরল পদার্থ (1,05109 ), যথা জল, তৈলঃ মধু ইত্যাদি, এবং বায়বীর পদাগ 
বা গ্যাস্ (385), যেমন বায়ু, অক্সিজেন্, হাইড্রোজেন্ ইত্য।দি | অবস্থ! বিশেষে 

কঠিন পদার্থ তরল বা বায়বীয় অবস্থায় পরিণত হইতে পারে এবং তরল ও 
বায়বীয় পদার্থ কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। 

কি কঠিন, কি তরল, কি বায়বীয়, সকল পদার্থই অতিস্ক্ম অসংখ্য 

অণু-সমষ্টি (01091900195) ঘ।র! গঠিত । অথণুগুলি পাশাপাশি থাকিলেও একটা 
অপরটাকে স্পর্শ করে না, পরস্পরের মধ্যে ষসামান্ত ব্যবধান থাক ) ইহার 

নাম আণবিক ব্যবধান (]10577)01900197 90209) । অগুগুলি এবং আগবিক 

ব্যবধান এত শুল্ক যে উভয়ের মধ্যে কোনটাই আমাদিগের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ নহে | 

উভয়েরই অস্তিত্ব আমরা কেবল কল্পনা দ্বার অনুভব করিতে পারি। 
নিজ্ষম-বাঞ্ছ (11160 ০1 7019910) £-_ প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদিগের 

মতে তাপ এক অতি তরল ভারহীন অদৃষ্ত পদার্থ) ইহ! যাব্তীক্ পদার্থের 

আণবিক ব্যবধান অধিকার করিয়া থাকে এবং এক পার্থ হইতে পদার্থাস্তরে 

গমন করিতে পারে। যে পদার্থ হইতে ইহা নিক্ষান্ত হয়, তাহা শীতল এবং 
যে পদার্থ ইহা আশ্রয় করে, তাহা উষ্ণরপে আমাঁদিগের স্পর্শেকন্দ্রিয়গোচর 

হইয়া থাঁকে। 
তরজ-বাদ (1:50: ০1 [07001860) ) আধুনিক বৈজ্ঞানিকের। 

তাপ একটা পদার্থ বলিয়া দ্বীকার করেন ন1। -তীহার্দিগের মতে তাপ 

একটা শক্তি, (7098৮) মাত্র; পদার্থ কোন একটা বিশেষ অবস্থা! প্রাপ্ত 



তাপ। ণ 

হইলে তন্মধ্যে এই শক্তির বিকাশ হয়। পদার্থের অপু-সমষ্টির কম্পনই 
(11015010191 5110180107) এই বিশেষ অবস্থা ; ইহা দ্বারাই তাপ সমুডুত 

হয়। আণবিক কম্পন যত দ্রুত হয়। পদার্থও সেই পরিমাণে স্পর্শে উষ্ঃ 

বোধ হয়। অত্যু্চ পদার্থের আণবিক কম্পন অতি ক্রুতভাবে ঘটিয়। থাকে ।* 
পণ্ডিতের ইহাও অনুমান করেন যে, সমস্ত পনার্থের মধ্যে এবং সমগ্র 
আকাশমগ্ুল (36117 9০৪০০) ব্যাপিয়া ঈথর্ (15032:) নামে এক 
অতিশ্তন্ম . ভারহীন স্থিতিস্থাপক পদার্থ অবস্থিতি করিতেছে । যেমন স্থির 
সরোবরের জলে লো নিক্ষেপ করিলে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়! বৃত্তাকারে 

কুল পর্য্স্ত প্রনারিত হয়, তদ্রপ কোঁন পদার্থের আণবিক কম্পন ঈথর্-সমুত্রে 
আঘাত করিলে ইথরে কম্পন-তরগ্গ উৎপন্ন হয় এবং উহ! পদার্থাত্তরে 

ক্রামিত হইলে তন্মধ্যে আণবিক কম্পন উপস্থিত হইয়। তাপ উৎপন্ন হয়। 

এই শেষে।ক্ত মতই অ।ধুনিক পণ্ডিতমণ্ডলীর অন্গমোদিত । 

তাপ এক প্রকার গতি বিশেষ (110000) বলিয় নির্দিষ্ট হইয়াছে । তাপকে , 

কৌশলে গতি-শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে ( যেমন তাপ সাহাযে) এপ্জিন্ 

পরিচালিত হয় ) এবং প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা গতি-শক্কতিকে তাপে পরিণত করিতে 

পারা ষায়। এইরূপে প্রক্রিগনা বিশেষ দ্বারা যে. কোন প্রকার শক্তিকে 

(£27৩)৫5 ) অন্ত প্রকার শক্তিতে পরিণত করিতে পারা ঘায়। শক্তির 
পরিবর্তন সংঘটিত হইতে পারে কিন্তু উহার হান বৃদ্ধি হয় না। 

২। তাপ সংযোগে পদার্থের পরিবর্তন । 

তাপ সংযোগে পদার্থের নান! প্রকার পরিবর্তন হইয়। থাকে, ষথা-- 
০) স্পর্শে উষ্ণতা অস্থভৃত হয়; (২) অধিকাংশ কঠিন পদার্থ তরল হয়) 
(৩) কোন কোন পদার্থ রক্তবর্ণ হয়) (৪)রোন কোন পদার্থ ফুটিতে থাকে ; 

(৫) পদার্থ বিশেষে তড়িৎ উৎপন্ন হয়; (৬) কোন কোন পদার্থ বিশ্লিষ্ 

(70০00700030. ) হুয় এবং (৭) পদার্থের আয়তনের বৃদ্ধি হয়। এই স্থলে 

আমরা পদার্থের আয়তনের পরিবর্তন সপ্থন্ধে প্রথমতঃ আলোচনা করিব। 

* আশৰিক "কম্পন অত্যন্ত দ্রুত হইলে তাগের সন্ধে সঙ্গে আলোকেরও, উৎপত্তি. হয় 
* আধুনিক বৈজ্ঞ।নিকদিগের মতে তাঁপ ও আলোক “একই কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে ; পদার্থের 
আণবিক কম্পণের মারার তারতম্যাম্সায়ে উহা! উক বা জো তিগ্দয হয়। 



৮ রসায়ন-স্ুত্র । 

€১ প্রসারণ (09175107)--তাঁপ সংযোগে পদাথ মাত্রেরই প্রসারণ 

অর্থাৎ আয়তনের বৃদ্ধি সংসাঁধিত হয় এবং পদার্থ হইতে তাঁপ অপশ্যত হইলে- 

অর্থাৎ শীতলাবস্থায় উহা সঙ্কুচিত হইয়া যায়। পদার্থের দৈর্ধিক বৃদ্ধিকে 

ইংরাজিতে ].10৩77 5505979100, কহে ॥ কিন্তু তাঁপ সংযোগে কোন বস্তরই শুদ্ধ 

দৈর্ধ্যের বৃদ্ধি সংঘটিত হয় না। দৈর্ঘ্যের বুদ্ধির সঙ্গে উহার সমস্ত আয়তনের 
বৃদ্ধি সংঘটিত হয় ; ইহাকে ইংরাজিতে 00108] 32510; কহে। 

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি ষে পদার্থ মাত্রেই অতি হুক্ম অসংখ্য অণু-সমষ্তি দ্বারা 
গঠিত। অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে একটা প্রবল আকর্ষনী শক্তি ( 7101500191 
৪/৮90007 ) আছে । এই শক্তির দ্বারা একটী অণু অপরটীকে সর্বদা 
নিকটে টাঁনিয়া লইবাঁর চেষ্টা করিতেছে । এই শক্তির যত ত্রাস হইবে, 

একটা অণু অগরটী হইতে তত অধিক দূরে অবস্থিতি করিবে অর্থাৎ আণবিক 
ব্যবধান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং পদার্থ আয়তনে প্রসারিত হইবে। 

অপরস্ত আকর্ষণী-শক্তির আধিক্যে পদার্থ সম্কুচিত অর্থাৎ আয়তনে হাস প্রাপ্ত 

হয়। পদার্থের অণু-সমষ্টির পরষ্পরের মধ্যে যে আকর্ষণী শান্ত থাকে? তাঁপ 
দংযোগে তাহার হাঁস হয়, সুতরাং অণুগুলি পরস্পর হইতে অধিকতর দূরবর্তী 
হইয়। পড়ে। এইক্সপে আণবিক ব্যবধান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বলিয়া পদার্থের 
আয়তনের বৃদ্ধি সাধিত ভ্য়। কঠিন পদার্থ (5০110) অল্প পরিমাণে এবং 

তরল পদার্থ (140810 ) তদপেক্ষা অধিক পরিমাঁণে প্রসারিত হয়, কিন্ত 
বায়বীয় পদার্থের (089 ) প্রসারণ সর্ধবপেক্ষা অধিক । 

তাঁপ সংযোগে কঠিন পদার্থের প্রসারণ নিয়লিখিত পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্টরপে 

প্রমাণিত হইতেছে। 
এক থানি. তামার পাঁত ও একটী লৌহদণ্ড লইয়া তাপদংযোগে 

পদার্থের দৈর্থিক প্রসারণ প্রমাণ করিতে পার! যাঁয় £-- 

১ম পরীক্ষা! (--একথানি তাষার পাতে একটী খাঁজ কাটা আছে। এ খাজের মধ্ে 

একটা লৌহ্দণ্ড শীতল অবস্থায় লক্বক্গা্ঘ খাকিবার স্থান সংস্থলান হয়। এক্ষণে যদি 
আদর! ল্লৌহদওটাকে উত্তপ্ত করি, তাহ হইলে উহ দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং উক্ত 
খাজের মধ্যে উহার স্থান আর  কুলাইষে না। লৌহ্দণ্ডের এই দৈর্থিক প্রমারণকে , 

[162 55009081015 কহে । 
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নিম্নলিখিত পরীক্ষান্ারা পদার্থের আফ়্তনের প্রসারণ (000108] 9%00- 

3102 ) প্রমৃণিত হয় £-- 

২র পরীক্ষা ।--পার্খ9্ব ১ম চিত্রে ক) একটী লৌহের 
রিং এবং (খ) একটী লৌহ্-দও ; উহার দীর্ষদেশে 

শিকলি দ্বারা একটা লৌহের গোল! ঝুলান রহিয়াছে । 

+ই গোলাটী এরূপ ভাবে গঠিত যে শীতলাধস্থায় উহ! 
সহজে রিংএর মধ্য দিয় গলিয়। যাইতে পারে, 

কিন্তু যদ্ধপি গোলাটা শ্পিরিটু বাঁতিতে (গ) সমধিক 

উত্তপ্ত কর। যায়, তাহা! হইলে উহা আয়তনের 

প্রসারণ যর উক্ত রিংএর মধা দিয়া গমন করিতে না ৯৪ দু 

হইলে রিংএর ভিতর দিয়! বং লামিয়া ভি 
১ম চিত্র। 

কঠিন পদার্থের প্রসারণ এত অন্ন যে আমরা চক্ষু দ্বারা তাহ! উপলন্কি 

করিতে পারি না, কিন্ত তরল পদার্থের প্রপাঁরণ সহজেই দৃষ্টি গোচর হয়। 

ওয় পরীক্ষা ।-_কন্দ (9019) বিশিষ্ট একমুখ খোল! একটা 

মরু কাল লইয়া কন্দ ও নলের কিয়দংশ (২য় চিত্র) 

রঙ্গিন জলে" পূর্ণ করতঃ জলের উর্ধঘ সীমায় একটী চিহ্ন (ক) ক 
অস্কিত কর। কোন পাত্রে (খ) অত্যুক জল রাখিয়া কন্দটা তন্মধ্যে ৪০ সারি 

নিমজ্জিত করিলে রঙ্গিন জল নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া “উদ্দে 1 8 ৫১০7৯ 

উ্িত হইবে । হয় চিত্র। 

ইহার কারণ এই যে কনস্থ রঙ্গিন জল উত্তপ্ত হইয়! প্রসারিত হয়, সুতরাং 
কন্দের মধ্যে উহার স্থান সন্কুলান না হওয়াতে নলের উপরিভাগে উঠিতে থাঁকে। 
উত্তাপ সংযোগে কাচ-কন্দটাও সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত হয় সত্য, কিন্তু উহার 
আয়তনের বৃদ্ধি রঙ্গিন জলের তুলনায় এত অল্প পরিমাণে সংসাধিত হয় যে তাহ! 
গণনার মধ্যে ধর্তব্য নহে। 

সামান্ত উত্তাপেই বায়বীয় পদার্থের অত্যধিক প্রসারণ হইন্ন। থাকে। 
৪র্ঘ পরীক্ষ। |-_-পূর্ব্বোক্তরূপ কন্দ-বিশিষ্ট ও একমুখ খোল! এফটী কাচের নল লইনগ 

নলের» মধ্যে ত্যলপ্ররিমাণ রঙ্গিন জল প্রবেশ করাইনী। উহাকে এরাপ রঙ্গিন্ জল পূর্ণ অপর 
এক পাত্রের মধ্যে দি্মুখ করিয়। নিমজ্জিত কর। নলটী এইরপে স্থাপিত হইলে দেখা খাস 
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বে কন্দটীর মধো জল থাকে ন! (উহা৷ বায়ুপূর্ণ থাকে), কেবল নলটার নিয়াংশ রঙ্গিন জল দ্বার! 

পূর্ণ হইয়। থাকে । এক্ষণে হস্ত হুর! কন্দটা কিয়ৎক্ষণ চাপিয়। ধরিলে হস্তের সামান্ঠ উত্তীপেই 

উহার অভান্তরস্থ বায়ু সমধিক প্রসারিত হইয়। নলগ্িত রঙ্গিন জলকে নীগে ঠেলিয়৷ দিবে, 
সতরাং নলের জল ক্রমে ক্রমে নীচে নামিতে থাকিবে । 

প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন ভাপ--স্পশ দ্বারা অথবা বন্ধ সাহায্যে পদার্থ 

নিহিত যে তাপকে আমরা নির্ণয় করিতে পারি, তাহাকে প্রকাশ্ত তাপ 

(56151015 17580) কহে। যেতাপ বন্বদ্বার! নির্ণয় করিতে পারা যায় ন! 

অথচ যাহ! পদার্থের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া উহ্ধাকে তরল বা বায়বীয় অবস্থায় 

রাখে, তাহাকে প্রচ্ছন্ন-তাপ (17806001798 ) কহে। শেষোক্ত তাপ সম্বন্ধে 

আমরা পরে মালোচন। করিব । 

ভাপ-মাত্র| (15100218009 )--কোন পদার্থ ষে পরিমাণে অপর 

পদার্থে প্রকাশ্য তাপ (91)510]5 11680) প্রদান করে, এ পরিমাণ তাপ 

শেষোক্ত পদার্থের তাপ-মাত্রা বলিয়৷ নিদিষ্ট হয় । শাপ-মাত্রা ও তাপ-সমষ্টি 

(00800 01019 ) এক নহে । ছুহটী পদার্থের তাপ-মাত্রা এক হইলেও 

উহ্বা্দিগের অন্তনিহিত তাপ-সমষ্টি সমান না হইতে পারে । এক কটাহপুর্ণ- 
ফুটন্ত জল হইতে এক ঘটা জল তুলিয়া লইলে কটাহ ও ঘটির জলের 
তাপ-মাত্রা এক অর্থাৎ প্রায় ১০০০ হইলেও কটাহে অধিক জল আছে বলিয়৷ 

উহার তাপ-সমষ্টি ঘটির অল্প জলের তাপ-সমষ্টি অপেক্ষা অনেক অধিক । 

তাপমান (10767900795 )--তাপের অভাবেই পদার্থ শীতল বলিয়া 

অন্নুভূত হয়, কিন্তু পদার্থ যতই শীতল হউক না কেন, তন্মধ্যে কথঞ্চিৎ 

তাপ অন্তনিবিষ্ট থাকে । আমর! স্পর্শ দ্বারা পদার্থের উঞ্ণত। ব। শীতলতার 

মাত্রা বুক্সরূপে নির্ণয় করিতে পারি না। বিশেষতঃ অত্যধিক উত্তপ্ত বা 
শীতল, দ্রব্য ম্পর্প করিলে শারীরিক ক্লেশ ও পীড়া জন্মিবার সম্ভাবন1, এজন্ত 

কোন পদার্থের প্রকাশ্ত তাপ নির্ণগ্ন করিবার জন্ত বন্ত্রের আবশ্বক হয়। 

এই যন্ত্রকে তাপমাঁনদ বলে। তাপ-সংযোগ পদার্থের প্রসারণ ভিত্তি-স্বরূপ 

করিয়া এই যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে | 

তাপ-মত্রো নিরূপপের পন্ঠ কঠিন, তরল এবং বায়বীয়, এই ক্রিবিধ পদার্থই 
তাপমান নিম্মাণে বাবন্ৃত হইলেও সাধারণতঃ তরল পদার্থের প্রসারণ দ্বার! 
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তাঁপ নির্ণীত হইয়া থাকে, কারণ কঠিন পদার্থের প্রসারণ চক্ষু দ্বারা আমরা 

সহজে উপলব্ধি করিতে পারি না। আমরা সচরাচর বে তাঁপমান ব্যবহার কিয়! 

থাকি, তাহার মধ্যে পারদ আছে। পারদ তরল পদার্থ । স্ুরা-সাঁর (4১10091)01) 

নামক অপর একটা তব্নল-পদার্থ-নির্মিত ইনার আমরা স্থল বিশেষে ব্যবহার 

করিয়! থাকি । 

পারদ ৩৫০ তাপ-মাত্রার ন্যুনে বাষ্পাকারে পরিণত হয় না এবং 

বরফের তাপ-মাত্রা হইতে ৪০০ নিয়ে অর্থাং_৪০০০ শৈত)-সংযুক্ত 

হইলে পর জমিয়া কঠিন হয়। এই ছুই তাঁপ-মাত্রার মধ্যে পারদ সর্ব্ব। 

তরল অবস্থায় থাকে এবং তাপ বা শৈত্য সংযোগে প্রায়ই সমহাঁরে প্রসারিত 

বা সঙ্কুচিত হয়। এজন্য তাপমন নিন্মীণের পক্ষে পারদ বিশেষ 

উপযোগী । ৩৫০' ডিগ্রীর উদ্ধ তাপ-মাত্রা পারদ-নির্মিত তাপমান ছারা, 

নিণীত হইতে পারে ন।। 

অত্যন্ত শীতল পদার্থের তাপ-মাত্র! নিয় করিবার জন্য সুরা-সার (4100)791) 

নির্মিত তাঁপমান বাবত হয়, কারণ অত্যধিক শীতল না হইলে সুরা-সার 

জমিয়া যায় না। পারদ--৪০০ তাপমাত্রায় জমিয়া কঠিন হুইয়। যায়, 

সুতরাং তদবস্থায় উহার সঙ্কৌচন বা প্রসারণ আর চক্ষু দ্বারা উপলব্ধি করিতে 
পার৷ যায় না। 

তাপ-মাত্রার অতি সামান্ত বুদ্ধি বা হাস পারদ-নিন্দিত তাপমান দ্বার 

সুচাকুরূপে নির্ণীত হয় না, এজন্য এরূপ স্থলে বাযু-পুর্ণ তাপমান (41 
(97:0001019651) ব্যবন্ধত হইয়া থাকে । তাপ-মাত্রার সামান্ঠ ন্যুনাধিক্য 

বায়ু-পূর্ণ তাপমান যেরূপ সহজে নির্দেশ করে, তাহা ইতিপূর্বে প্থ 

পরীক্ষায় বর্ণিত হইয়াছে । উক্ত পরীক্ষায় যে যন্ত্রটার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, 

তাহার গঠন ও কাধ্য বায়ুপুর্ণ তাপমানের অনুরূপ । 

অত্যধিক উত্তপ্ত পদার্থের তাপ-মাত্রা নির্ণয় করিতে হইলে পারদ- 

নির্মিত তাপমানের পরিবর্তে পূর্ব্বে অপর ধাতুনিম্মিত তাপমান ব্যবহ্বত হইত। 

অধুনা অন্বিধ যন্ত্র ব্যবহৃত হইক্স! থাকে । অধিক উত্তাপ সংস্পর্শে পারদ খন 

রাষ্পাকারে পরিণত হয়ঃ তখন উহার প্রঙগারণ চক্ষু বারা উপলব্ধি করিতে পার! 
না, সুতরাং তদ্বার! পদার্থের তাপ-মাত্র। স্থির নির্ণয় কর! সম্ভব হয় না। 
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সচরাচর পারদ-নির্টিত তাপমান ব্যবহৃত হয় বলিয়া উহ্থার নির্মাণ- 

প্রণালী নিয়ে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল । | 

চুলের ম্যায় সুশ্ম ছ্ত্রতুক্ত একটা কাচ নলের একদিক উত্তাপ সংযোগে 
স্বীত করিয়া গোল বা লম্বা কন্দের (৩য় চিত্র, খ) ও অপর দিক ক্ষ 

ফনেলের (00261) আকারে (ক) পরিণত করিয়া তছুপরি কিঞ্চিৎ পারদ স্থাপন 

করতঃ কন্দটী দীপশিখায় ঈষৎ উত্তপ্ত করিলে উহ্বার অভ্যন্তরস্থ বাঁরু প্রসারণ হেতু 
পারদ ভেদ করিয়। নির্গত হইয়| যায়। পরে কন্;টা শীতল হইলে কিয়দংশ পারদ 

ছিদ্র দ্বারা উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়! উক্ত বাধুর স্থান অধিকার করে । এইরূপে' 

কয়েকবার কন্দটা ক্রমান্গয়ে উত্তপ্ত ও শীতল 

করিলে অভ্যন্তরস্থ সমস্ত বায়ু বহির্গত হইয়া যাক 

এবং কর্ম ও নলটা পারদ দ্বারা পূর্ণ হইয়া থাঁকে। 
এক্ষণে অভ্যন্তরস্থ পাঁরদকে সমধিক উত্তাপ দ্বার! 

ফুটাইতে হইবে এবং যখন সমস্ত বায়ু নলের 
অভ্যন্ততর হইতে বাহির হইয়! যাইবে ( কেবল মাত্র 

পারদ ও পারদের বাম্প নলের অভ্যন্তরে অবস্থিতি 

করিবে), তখন ফনেলের (ক) ঠিক নিম্ন প্রদেশ উত্তীপ 

সংযোগে গলাইয়। বদ্ধ করিতে হইবে। নলটী 
লীতল হইলে সষ্কোচন হেতু উহার অভ্যন্তরস্থ পারদ 
নিষ়্ প্রদেশে নামিয়া সমগ্র কন্দ ও নলের কিয়দংশ 

স্থান অধিকার করিয়। থাঁকে এবং নলের উপরিভাগ 

বাযুশূন্ত রহে। এক্ষণে এই পারদ-পূর্ণ কাচনলের 

কন্দটী কোন উঞ্ পদার্থের সংস্পর্শে রাখিলে পারদ 
প্রসারিত হইয়া নলের উপরিভাগে উঠিতে থাকে ৩য় চিত্র 

কিন্তু শীতল বস্তর সংস্পর্শে সঙ্কুচিত হইয়া পুনরায় নামিয়! আইসে। নলের 

মধ্যস্থিত পারদের এইরূপ প্রসারণ বা সঙ্কোচনের মাত্রা দেখিয়া পদার্থের 
তাপ-মাত্রা নির্ণীত হয়। ইঠা নির্ণয় করিবার জন্ক নলের উপরিভাগে 

সমাঁনাংশে বিভক্ত কতকগ্তণি মাপ করিবার চিহ্ন (21800900175 ) অঙ্গিত্ত, 

করা হয়। এই চিহ্গুলি বদৃচ্ছা আষ্কিত করিলে চলিবে না) 
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অপরিবর্তনশীল তাঁপ-মাত্রা উহাধিগের অধঃ ও উর্ধ সীম! রূপে গৃহীত হইয়! 

তন্মধ্যবত্ী স্থুংন তাপমান ভেদে বিভিন্ন সংখ্যাস্থচক কতিপয় ক্ষুদ্র সমানাংশে 
বিভক্ত হইয়া থাঁকে। এক্ষণে কি প্রণালীমতে উপরোক্ত কাধ্য সম্পন্ন 
হইয়৷ থাকে, তাহাই বর্ণিত হইতেছে । 

বরফ সর্বদা একটী নির্দিষ্ট তাঁপ-মাত্রায় (0০0.) গলে; এজগ্ভ গলস্ত বরফের 

অপরিবর্তনধীল ত|প-মাত্র। উল্লিখিত চিহ্ৃগুলির অধঃলীমাঃ এবং চোয়ান 

(1)1501199) জল সহজ বায়ুচাপে (00091 207109909106710 [0759515 ) ধাতুঃ 

পাত্রের মধ্যে সর্ব! একটা নির্দিষ্ট তাপ-মাত্রাঁয় (১০০.০.) ফুটিয়া থাকে বলিয়া 

ফুটন্ত জলের তাপমাত্র। উদ্ধ সীমা রূপে গৃহীত হুয়। ফলত: এই ছুই অপরিবর্তনশীল 

তাপ-মাত্রার মধ্যবত্তী স্থান অন্তান্ত যাবতীয় পদার্থের তাপ-মান্র। নির্ণয় করিবার 

জন্য একক (010) রূপে গৃহীত হয়। এক্ষণে উপরোক্ ছুইটা সীমা নির্দেশের জন্য 
পার্দপূর্ণ নলটা ৯৫ মিনিট কাল গলন্ত বরফে নিমজ্জিত করিয়া! রাঁখিলে পারদ 
সন্কচিত হইয়। নলের যে স্থানে স্থায়ীভাবে অবস্থিতি করিবে তথায় নলের গাত্রে 

একটা রেখা অস্কিত করিতে হইবে । পরে তাত্রপাত্রবিশেষে জল ফুটাইয়! উক্ত 
নলটী জল-ব।ম্পের (55912) মধো ১৫ মিনিট কাল নিমজ্জিত রাখিলে পারদ 

প্রসারণ, হেতু নলের মধ্যে উর্ধে উঠি থে স্থানে স্থায়ীরূপে অবস্থিতি করিবে, 
তথার নবের গাত্রে আর একটা রেখ! অঙ্কিত করিতে হইবে । এই উভয় রেখার 

মধ্যস্থলকে সেল্পিয়স্ বা৷ সেট্টিগ্রেড, (0919705 ০: 022018106)) ফ্যারেন্হিট, 
(18107601091) এবং রোমারু (1২698101001) নিন্মিত ত1পমান ভেদে বথাক্রমে 

১০০ ১৮০ বা ৮ণ্টা ক্ষুদ্র ২ সমান অংশে বিভক্ত করা হয়। ইহার এক একটা 

ংশকে তাপাংশ বা ডিগ্রী বলে। সেট্িগ্রেড. তাঁপমানে উপরোক্ত অধঃসীমা 

(হিমকক--1158210 00106) 0১ ও উদ্ধ সীম! € ুটনাস্ক--$০11108 0০100) 

১০০ অঙ্ক দ্বার! নির্ধাত হয় এবং এতছ্ভয়ের মধ্যস্থলকে ১** সমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ক্ষুদ্র বিভাগকে এক এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (০). 
নামে নির্দেশ কর! যায়। ফ্যারেন্হিট বরফ ও ক্লোরাইড. অব. এমোনিয়ম্ নামক 

লবণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া বরফের তাঁপ-মাত্রা অপেক্ষা ৩২" নুন তাপমাত্রা 

উৎপাদন করিয়াছিলেন' এবং উক্ত তাপ-ম্মব্রাকে তিনি তাহার তাঁপমানে 

অধনদীমা (0) রূপে নির্দেশ করিয়াছেন । সেই অন্ত অন্ত তাপমানের যে অঙ্ক 



১৪ রসায়ন-সূুত্র । 

বরফের তাঁপ-মাত্র। (0০) বলিয়। নির্দিষ্ট হয়) তাহ। তাহার নির্মিত তাপমানে ১২ 

অঙ্ক দ্বারা সৃচিত। সুতরাং ফ্যারেন্ছিটের ন্তাপমানে যে 0" অঙ্কিত আছে, 

তাহা সেষ্টিগ্রেড, তাঁপমানে বরফের তাপ-মাত্রা অপেক্ষা! ৩২" ডিগ্রী দ্যুন তাঁপ- 

মাত্রা নির্দেশ করে। ফ্যারেন্হিটের তাপমানের নিয়স্থ রেখা 0 ও উদ্ধী রেখা 

২১২১ অঙ্ক দ্বারা নির্দিষ্ট হয় এবং এছ ভয়ের মধ্যস্থল ২১২টা সমানাংশে বিভক্ত 

হইয়া! থাকে ) ইহার এক একটি ক্ষুদ্র অংশ এক এক ভিগ্রী ফ্যারেন্হিট (77) 

বলিয়া পরিগণিত। এইরূপে রোমারের তাঁপমানের নিম্নরেখা 0" এবং উদ 
রেখা ৮০ অঙ্ক দ্বার! নির্দিষ্ট হস্স এবং এতছুভয়ের মধ্যস্থল ৮০্টী সমান ভাগে 

বিভক্ত এবং প্রতোক ক্ষুদ্র অংশ এক এক ডিগ্রী রোমার্ (২) বলিয়া! পরিচিত । 

এই সকল ডিগ্রীর অঙ্ক তাপমানের কাঁচ-নলের উপরে হাইড্রোফ্র,ওরিক্ এসিড. 
। [30101101010 £১01) দ্বার অঙ্কিত হইয়া থাকে। হাইড ফ্রু,ওরিক্ এসিড, 

কাচের সহিত একত্রিত হইলে কাঁচ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়) এজন্ত তাপমানটা উত্তম- 

রূপে মোম দ্বারা আবৃত করিয়! যে যে স্থাঁঘে রেখ! বা অঙ্কপাত করিতে হইবে, 

সেই সেই স্থানের মোম স্ুচিকা দ্বারা উঠাইয়া উহ! হাইড্রোফ্র,ওরিক্ এপিড. 
বাশ্পের মধ্যে স্থাপন করিলে কাঁচের ষে যে স্থান হইতে মোম উঠাইয়া! লওয়াঁ 

হইয়াছে) তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং কাঁচ-নলের গাত্রে দাগ গড়ে । 

সেন্টিগ্রেডও ফ্যারেন্হিট বা রোঁমারের তাপমান দারা নির্ণীত তাঁপ-মাত্রা 

লিখিতে হইলে ডিগ্রীর পারে যথাক্রমে ৫, [৭ ও তি এবং 

চিগ্রীর অঙ্গের মস্তকে একটি ক্ষুদ্র শুন্য (*) লিখিতে হয়। 

বেকোন পনার্থের তাপ-মাত্রা পৃর্বোলিখিত ত্রিবিধ 
তাঁপমান দ্বাগা। যথাক্রমে পরিমিত হইলে তাপমান- 

ভেদে ভিন্ন ছি অঙ্ক থাব। নির্দিষ্ট হইয়া থাঁকে ? বথা, 
সেট্টিগ্রেড, তাপমান দ্বারা যে, পদার্থের তাপ-মাত্রা 

১০০-০ বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, ফ্যারেন্হিটের তাপমানে 

পরিমিত হইলে তাহ! ২১২৭ এবং রোমারের তাপ- 

মানে ৮০ [২ বলিয়া নিদিষ্ট হইবে (৪র্থ চিত্র.) 

৪র্থ চিত্র। ও 

এক্ষণে এই তিন প্রকার তাঁপমানের (৪র্থ চিত্র ), একের ফে কোন 
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অঙ্ক অপর তাপমানের কত অস্কের সহিত সমান, ইহা, নিরূপণ করা 
প্রয়োজন । সেন্টিগ্রেডকে রোমার ব। রোমারকে সেন্টিগ্রেডে পরিবর্তিত 

করা অতি সহজ। ১৫০, রোমাঁরের কত ডিগ্রীর সহিত সমান, 

ইহ! নির্ণয় করিতে হইলে সহজ ত্রৈরাশিক দ্বার! উহা স্থির কর! যায়, যথা-_. 

১০০০৫ ৮০০1২ 82 ১৫০ £ক এ ক-১২। অর্থাৎ যে পদার্থের তাপ-মাত্র! 

সেন্টিগ্রেড, তাঁপমানে ১৫" পরিমিত হয়, ডাহা রোমারের তাঁপমান ছারা 
পরিমিত হইলে ১২০ হইম্বা থাকে । এইরূপ সহজ প্রক্রিয়া দ্বারা রোমারের 
অঙ্কও সেন্টিগ্রেড অস্কে পরিবর্তিত করা যাইতে পারে। 

সের্টিগ্রেড, বা রোমারের অস্ক ফ্যারেন্হিটে অথবা ফ্যারেন্হিটের অঙ্ক 

সেটটিগ্রেড, বা গঁমারে পরিবর্তিত করিবার গণনা কথঞ্চিং জটিল। পূর্বেই 
উক্ত হইয়াছে বে ফ্যাঁরেন্হিটেপ তাপমানে বে ২১২" অঙ্ক আছে, সেন্টিগ্রেডে 

তাঁহা ১০০" এবং রোমারে উহ ৮* অক দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। ফ্যারেন্হিটের 

ভাঁপমানে যে তাপ-মাত্রা ৩২ মা অঙ্গ দ্বার! নির্দিষ্ট, অপর ছুইটী তাপমানে 
সেই তাঁপ-মাত্রা 0" দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে ফ্যারেন্হিটের 

নন্্ে ৩২" এর অঙ্ক হইতে ২১২ পর্য্যন্ত যে ১৮০ অঙ্ক থাঁকে, তাহ। সেন্টিগ্রেডের 

১০০ ও রোমারের ৮০ অঙ্কের সহিত সমান । কিন্তু ফ্যারেন্হিটের তাপমানের 

ভাঁপ-মাত্রা,৩২" এর অঙ্ক হইছে সংখ্যাকৃত ন! হইয়া, 0 অঙ্ক হইতে সংখ্যাকৃত 

ভয়, সুতরাং গণনার সময় এই ৩২" অঙ্ক আবশ্যক মত যোগ বা বিয়োগ করিতে 

হয়। মনে কর ৬০গ্ন, কত ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের সহিত পমাঁন নির্ণয় করিতে 

হইবে; এস্থলে ৩০1৭১ 0 হইতে গণি ত হয় বলিয়া) উহা হইতে ৩২ বাদ দ্রিতে 

হইবে, কেননা উক্ত ৩২" ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাঁপমানে মোটেই নাই। 

রেক্ষণে দেখিতে হইবে যে ৮০--৩২-২৮ ঢঃ কত ডিগ্রী সেট্টিখ্রেডের 
সহিত সমান) ইহাঁও পূর্বোক্ত প্রকারে অ্রৈরাশিক হারা প্রতিপন হইয়া থাকেই, 

যথা ২ | 
১৮০প 72 ১০০০০ 22 ই৮শুর ইক ৮ ক» ১৫৫০১ আুতরাঁং ৬০গল 

১৫৫০। সেন্টিগ্রেড, বা রোমাবের তাপ-মাত্রাকে ফ্যার্গেন্হিটে পরিবর্তিত 

করিতে হইলে গণনার শেষে ৩২ বোগ করিতে হয়ঃ কেন না এই ৩২ 

অন্কফ্যারেন্হিন্টর তীপমাঁনে বেশী আছেঃ অন্ত তাঁপিমানে উহা! নাঁই | 
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মনে কর ১*:০, কে ফ্যারেন্হিটে পরিবর্তিত করিতে হইবে) স্থলে পূর্ব 
প্রক্রিয়াসথুসারে ১০০০০ £ ১৮০০ 2 ১৯০০ £ ক ক ১১ ০০5 ১৮্ঢা | 

এই ১৮গুর ৩২” অঙ্কের উপরে বুঝাইবে, কেননা ফ্যারেন্হিটে বে ১৮০০ ডিগ্রী 

সেট্িগ্রেডের ১০০”র সহিত সমান, তাহা ৩২৭ অঙ্কের উপর) একারণ &ঁ ১৮র 
সহিত ৩২ যোগ করির! যাহা হইবে, তাহাই ১০০র সহিত সমান। অতএব 

১৮+৩২ অর্থাৎ ৫০" -১০০। . এইরূপে 'রামার্কে ফ্যারেন্হিটে বা 

ফ্যারেন্হিট্ুকে রোমারে পরিবন্তিত করিতে পারা যায়। 

এক তাপমানের অঙ্ক অপর তাপমানের অঙ্কে পরিবর্তিত করিবার কয়েকটি 

পাঙ্কেতিক শিয়ম নিয়ে প্রদত্ত হইল £-- 
১1 মকে০এ আনিতে হইলে [ হইতে ৩২ বাদ দিয়া বিয়োগ 

ফলকে $ দিয়া গুণ করিতে হইবে; বথ।) ৯" কে ০তে আনিতে হইলে 

৯--৩২স্ল --২৩ ১৮৬ ৮ --১%---১২৭০ অর্থাৎ ৯] সেন্টিগ্রেড, 

তাঁপমানে ০9-র নিয়ে ১২"৭র সহিত সমান । এস্থলে বল! উচিত যে ০"র নিম্নে 

যত তাঁপ-মাত্রা আছে, তাহার পূর্বে একটা করিয়া বিয়োগ চিহ্ন --) দিতে হয়। 
২। টিকে ঢি এ আনিতে হইলে পুর্বোক্ত প্রকারে ঢু হইতে ৩২ বাদ 

দিয়া বিয়োগ ফলকে হ দিয়] গুণ করিতে হইবে । 
৩। 0 কে ঢু এ আনিতে হইলে উহাকে ই দিয়া গুণ করিয়া! গুণফল 

৩২ যৌগ করিতে হইবে 2 যথা ২৫০ 5২৫ %8-৪৫+9২-৭৭]৭। 

৪1 চকে চএআনিতে হইলে উহাকে $ দিয় গুণ করিয়। গুণ- 

ফুলে ৩২ যোগ করিতে হইবে । 
৫। 0 কে &ি এ আনিতে হইলে উহাকে £ দিয় গুণ করিতে হয়। 
৬। [২ কে 0এআনিতে হইলে উহাকে $ দিয়া গুগ করিতে হয়। 

ম্যাব্িমম্ ভাপমান (112.01000]) 0)06101001076091 )--সাধারণ 

তাপমানে যে কোন পদার্থের তাপ-মাত্রা গৃহীত হউক না কেন; 

উক্ত পদার্থ হইতে তীপমানটা সরাইয়া লইলেই নিকটস্থ বায়ুর শীতলত। 
বা উত্জতা অন্থলারে তাঁপমানের পারনও তৎক্ষণাৎ সঙ্কুচিত বা প্রসারিত 

হুয় অর্থাৎ নাগিক্কা আইসে ব উঠিয়া যাঁয়। ন্থুতরাং পরীক্ষাধীন পদার্থের 
সহিত তাপমান সংলগ্স করিয়া উহীর তাঁপ-মাত্রা নির্ণর করিতে হুয়, 
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এবং এই কারণে পরীক্ষার সময়ে পরীক্ষকের উপস্থিতি অবন্ঠ প্রয়োজনীয় । 
এই অন্্রবিধা নিবারণের নিমিন্ত নির্দেশক (10055) সংযুক্ত এক প্রকার 

তাঁপমান ব্যবহৃত হইয়া থাকে) ইহাকে ম্যাকিমম্ তাপমান কহে। 
দিবাঁভাগের কোন্ সময়ে সর্ধাপেক্ষা অধিক তাপ-মাত্র। বর্ধিত হয়ঃ তাহা 

নিরূপণ করিবার জন্ত নেগ্রেটী (05875৮6). নির্মিত ম্যাক্সিমম্ তাপমান 

ব্যব্হত হুইয়! থাকে। ইহার নির্মাণপ্রণালী অন্তান্ত তাঁপমানের অনুক্ধপঃ 

কেবল নলটা কন্দের সহিত বক্রভাবে বুক্ত থাকে এবং নলের নিক্নাংশের 

ছিদ্র এত হুদ করা হয় যে সঙ্কোচনের সময় কন্দস্থিত পারদ পৃথক্ হইয়া 
কন্দের মধ্যেই অবস্থিতি করে, কিন্তু নলের মধ্যে যে পারদ থাকে, তাহ! ছিদ্রের 

সুগ্মতা হেতু কন্দের মধ্যে সহজে নামিয়। আদতে পারে নাঃ সুতরাং তাহাই 
নির্দেশকের কার্য করে। এই তাপমান শার়িতভাবে (130112070881]% ) 

একটী কাঠঠফলকে সংবদ্ধ থাঁকে। ইহাকে কোন ছায়াধুক্ত স্থানে ঝুলাইয়। 
রাখিতে হয়। অত্যধিক তাপের সময় কন্দস্থিত পারদ প্রসারিত হইয়! 
নলের মধ্যস্থিত পারদের নির্দেশককে সম্মুখে ঠেলিয়। দেয়। পরে যখন উক্ত 

স্থানের বাবু ক্রমশঃ নীতল হইতে আরম্ত হয়, তখন কন্দস্থিত পারদ সঙ্কুচিত 

হইয়া সরিয়া! আইসে কিন্তু নলাভ্যন্তরস্থিত পারদ ছিদ্রের বক্তা ও সস্কীর্ণতা হেতু 
বন্দর মধ্যে নামিয়া আলপিতে পারে না; অত্যধিক তাপের সময় যে স্থানে 

নীত হইয়াছিল, সেই স্থানেই রহিয়া বায়; সুতরাং আমরা যে সময়ে ইচ্ছা, 
নির্দেশক-স্থচিত উক্ত তাঁপ-মাত্রা দেখিয়। লিপিবদ্ধ করিতে পারি। বদি এই 
কাধ্যের জন্ত পাধার্ণ তাঁপমান ব্যবহ্ৃত হইত, তাহা হইলে পরীক্ষককে 

সমশ্ুদিন উক্ত যন্ত্রের নিকট অবস্থিতি করিয়া কখন সর্বাপেক্ষা অধিক তাপ 

উঠে, তাহা নির্ণয় করিতে হইত । রদার্ফোর্ডের ([২৪০1):০1) ম্যাক্সিমম্ 

তাপমানে একটা লৌহ্রে নির্দেশক থাকে। | 
মিনিমম্ ভাপমান (110172000 07911)0171997)--রাঁত্রিকালের 

নানতম তাপ-মাত্র! নির্ণয় করিবার মিমিত্ত এই তাপমান ব্যবহৃত হয়। মিনিমম্ 
তাপমানের গঠন ম্যাঞ্সিমম্ তপমানের অনুরূপ, কেবল পারদের পরিবর্তে 
লালয়নে রঞ্ধিত ন্থুরা সার (41০01701) ব/বহৃত হয় এবং একটা অতিসকু ছুই মুখ 
খোল! কাঁচনল নির্দেশকরূপে তাপমানের নলের মধ্যে অবস্থিত থাকে । যে স্বাদে 

২ 
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এই তাঁপমান রক্ষিত হয়। তথাকার তাঁপ-মাত্র। ধত কমিতে থাকে, সুরা-সাঁর 
ততই সঙ্কুচিত হয় এবং কৈশিক আকর্ষণ ( 0৪011]91 ৪9111206101) ) ছার! 

কাচের নলের আকারের নির্দেশকটীকে কনর দিকে টানিয়। লইয়া আইসে। 
পরে যখন উক্ত স্থানের বাঁযুর তাপ-মীত্রা ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে থাকেঃ তখন 

কদ্দস্থ সুরা-সার প্রসারিত হইয়া নির্দেশকের ছিদ্রের মধ্য দিয়! সম্মুখ দিকে 

অগ্রমর হয় কিন্তু নির্দেশকটী যথাঁবৎ পূর্বস্থানে থাকিয়া যায়। এইরূপে উহা 
স্থানচ্যুত ন৷ হইয়া রাত্রিকাঁলের সর্ব নিম্ন তাপ-মাত্র। নির্দেশ করে এবং আমরা 

সুবিধামত যে কোন সময়ে তাহা দেখিয়া! লিপিবদ্ধ করিতে পারি । 

দ্বেহ-ভাপ-পরিচায়ক ভাপমান ( (011001091 00510010907 )-- 

আমাদিগের শরীরের তাপ পরিমাণ করিবার জন্য যে তাপমাঁন ব্যবহৃত 

হয়, তাহাকে ক্লিনিক্যাল তাপমান কহে। ইহা ফ্যারেন্হিটের প্রণালী 

অনুসারে নিশ্মিত, কিন্তু ইহাতে সচরাচর ৯৫" হইতে ১১০১ পর্য্যস্ত চিহ্ন 

অঙ্কিত থাকে । আমাদের শরীরের সহজ উত্তাপ ৯৮১,৪৮ ) ল্ুস্থ অবস্থায় 

কোন কোন স্থলে ইহা হইতে অদ্দ বা এক ডিগ্রীর প্রভেদ 
ৃষ্ট হইয়া থাকে । ওলাউঠা প্রভৃতি রোগে শরীর হিম হইলে 
তাঁপ-মাত্রা ৯৫। ৯৬ ডিগ্রী ফ্যারেন্হিট পর্য্যন্ত বা দপেক্ষা নিন 

খ্যায় নামিয়া আঁইসে এবং তরুণ বাঁতজর (408৩ 

[01901078110 091) প্রভৃতি কতিপয় রোগে ১০৮" বা ১১০৭ 

বা কথন তদুর্দেও তাঁপ-মাত্রা উঠিয়া থাঁকে। কিন্তু সচরাচর 

শরীরের তাপ-মাত্রা ৯৫"র নীন্চ নামে না, অথবা ১১০৭র উর্দ্ধে 

উঠে না, এজন্ঠ ক্লিনিক্যাল্ তাঁপমানে ৯৫ হইতে ১১০ ডিগ্রী পর্যান্ত 

চিহন অগ্ষিত থাকে (৫ম চিত্র)। এই তাপমানে নলের ছিদ্রের 
নিম়্াংশ এরূপ ভাঁবে বক্র থাঁকে মে, পাঁরদ প্রনারিত হইয়া! উপরে 

উঠিলে পর উহা সজে আর নামিয়া আসতে পারে নাঃ হাতে 
ধরিয়া! অনেকবার ঝাঁকি দিলে তবে নামিয়া আইসে। তাঁপ-নিরণয়- 
কালে রোগীর মুখ বা বগলের মধ্য স্থাপিত হইলে কন্দ-স্থিত পারদ 
প্রসারিত হইয়া নলের ভিতরে উঠিগা যায়। এক্ষণে তাঁপমান 

রোগীর বগল হইতে সরাইয়া লইলে কন্দ-স্থিত পারদ সঙ্কুচিত ৫মচিব্রে। 
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হইয়া নামিয়া পড়ে কিন্ত নলাস্থতি পারদের অংশ নলের বকুতা হেতু 
নামিতে পারে না, যতদূর পধ্যস্ত উর্ধে উঠিয়াছিল সেই স্থানে থাকিয়! 
শরীরের তাপ-মাত্র। নির্দেশ করে। ক্লিনিক্যাল্ তাপমানকে এই অন্ত ম্যাক্সিমম্ 

তাপমান বলা যাইতে পারে । 

বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ-_পূর্ব উক্ত হইয়াছে যে কন বা তরল 
পদার্থ অপেক্ষ। বায়বীয় পদার্থ (083) সামন্ত উত্তাগে অত্যধিক প্রসারিত 

হইয়া থাকে । এতদ্যতীত সমবারুচাপে বায়বীয় পদার্থ মাত্রেই সমতাপ-মাত্রায় 
সমহারে প্রসারিত হয়, সাধারণতঃ এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে 
দেখা যায় না; কিন্ত কঠিন ও তরল পবার্থ সমতাপ-মাত্রায় সমহারে প্রসারিত 

হয় না। একই তাপ-মাত্রায় কাচ অপেক্ষা লৌহ, লৌহ অপেক্ষ। রৌপ্য, রৌপ্য 
অপেক্ষা রগ, রঙ্গ অপেক্ষা লীন এবং সীন অপেক্ষা দৃন্তা অধিকতর প্রসারিত 

হয়। এইরূপে পারদ, জল, স্ুরা-নারঃ তৈল প্রভৃতি তরল পদার্থদিগের মধ্যেও 

সমতাপ-মাত্রায় প্রনারণের ন্যনাধিক্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু সমবারুচাপে 

অক্সিজেন, নাইট্রোজেন হাইভ্রোজেন্ প্রভৃতি বিভিন্ন বায়বীয় পদার্থদিগের মধ্যে 

সম-তাপ-মাায় প্রনারণের প্রভেদ লক্ষিত হয় না । সমতাঁপ-মাত্রায় বাঁষবীয় 

পরের প্রাণ জলের প্রপারণ অপেক্ষা ২৩ গুণ অধিক। 

২৭৩ ঘলায়তন (০1819৩ ) বিশিষ্ট যে কোন বায়বীয় পদার্থ সহজ বারুচাপে 
১ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত হইলে গ্রদারিত হইয়া ২৭৪ ঘনায়তন প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ 
মোটের উপর এক ঘনারতন বৃদ্ধি হয়। এই নিয়মাননারে যে কোন ঘনায়তন- 

বিশিষ্ট বায়বীয় পনার্য এক ডিগ্রী সেট্টিগ্রেভ. তাপ-মাত্রায় উত্তপ্ত হইলে উহার 
ঘন[য়তনের হঈছ গুণ বৃদ্ধি সাধিত হয়। এইকপে ২৭৩ ঘনায়তন অক্মিজেন্ 
২৯:০এ উত্তপ্ত হইলে ২৭৩+২০-২৯৩ ঘনায়তন প্রাপ্ত হয়। পুনশ্চ তাপ- 
মাত্রার হাঁস হইলে বায়বীয় পদার্থ উপরিউক্ত নির্দিষ্ট হারে সঞ্কুচিত হয় অর্থাৎ 

প্রাতি ডিগ্রীতে ঘনায়তনের হঃগ্র গুন হাঁস হইয়া! থাঁকে। এই অস্ককে ( হঠভ) 
ইংর[জ্ীতে বায়বীয় পদার্থের 00908019710 ০01 12078115107 কছে। 

তাঁপ-মাত্রা। ভেদে বায়বীয় পবার্থের ঘনাঁয়তনের পরিবর্তন আমর! গণন। দ্বারা 

নির্ণয় করিতে পারি ; যথা-- 
১) 

ঈম উ্ধাহরণ। মনে কর আমর! ১ লিটার হাইড্রোজেন লইয়াছি এবং তাপমান 



হও রসায়লসসুত্র । 

স্বারা পরীক্ষ। করিয়। ধেধিলাধ ধে উহার তাপ-মাত্র/ 0০০1 আমর। উহাতে উত্ত/প 

প্রয়োগ করাতে উহার তাপ-মাজা ১*০ হইল; এখন হাইড্রেজেনের ঘনায়তন কত 

হইবে? 
আমর! জানি যে, ২৭৩ ঘন!য়তন-বিশিই বে কেন গ্যাস ১০০ তাপ-মাত্রার আধিক্যে ২৪ 

ঘনায়তন হয়, হুতরাং উহ! ১০০০ তাপ-মাপ্রার আঁধিক্যে ২৭৩+১০-২৮৩ ঘনায়তন হইবে। ১ 

লিটার্-১*** ০০(কিউ(বিক্ সেটি মিট।র্) । অতএব ষদি ২৭৩ দনায়তন ১*০এ ২৮৩ ঘনায়তন 

হন) তাহ! হইলে ১৭৪০ ০০ ১০০এ কত হইবে? ২৭৩: ২৮৩ 11 ১০০০ £ ক. ই৮5৬৪ 

স্প১এ৩৬৬ 0০ ) স্বতরাং ১*১০ তাপ-মাত্রার আধিক্য ১৯০০ ০০ অর্থাৎ ১ লিটার্ হাইড়োজেনের 

নায়তঠন ১০৩৬৬ ০০ হইবে | 
২য় উদাহরণ | যদি ১০ তাপমাত্র/য় কেন গ্যাসের ঘনায়তন ১০০০ ০০ হয়, তাহা 

হইলে উক্ত গাস্ 0০0এ শীতল হইলে উহার ঘনায়তন কত হইবে? ২৭৩+১০-২৮৩ 

হৃতরাং ২৮৩: ২৭৩ :: ১০০০ : ক ..২১৩৯৮৩০০ স্৯৬৪৬ ০০) সতরাং ১০০ হইতে 

০0০তে শীতল হইলে ১০০০ ০০ হাইড্রোজেন ৯৬৪৬ ০০ হইবে | 

করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগের মঙ্গলের জন্য প্রাকৃতিক জগতে যে সকল 

নুনিয়ম প্রবর্তন করিয়াছেন, তন্মধ্যে তীপ-সংযোগে বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ 

একটা প্রধান । আমরা শ্বাস-ক্রিয়! দ্বারা জীবনধাঁরণ করি; বাহিরের বিশুদ্ধ 

বাধু নিশ্বাসরূপে গৃহীত এবং শরীরাভাযন্তরস্থ বিষাক্ত বাছু প্রশ্বাসরূপে পরিত্যক্ত 

হয়। এই প্রশ্থ/স-বাযু এতদূর দূষিত যে, উহ! বারস্বার নিশ্বাসরূপে গৃহীত 

হইলে বিষের ন্ঠায় কার্ট করিয়া প্রাণ নষ্ট করে। প্রশ্বান-বাছু ঈম়ছুধ) ইহা 

সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ে | উন্তা হেতু ইহা বাহিরের শীতল বাঘু 

অপেক্ষা অধিক প্রপারিত, সুতরাং অধিকতর লবু--এজন্য ইহা! সহজেই উদ্ধে 

উঠিয়া যাঁয় এবং অপেক্ষাকৃত কু ও বিশুদ্ধ-বাধু চত্ুদ্দিক হইতে আপিয়া 

উহার স্থান অধিকার করে, স্থৃতরাং আমর! সর্বাদ। বিশ্তদ্ধ বায়ু নিশ্বাসরূপে 

গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হই। এই কারণে দূষিত উঞ্ প্রশ্বান- 

বারু-নির্গমনের অন্ত শয়নগৃহের দেওয়ালের উপরিভাগে কতকগুলি ছিত্র রাখা 

আবশ্তফ ; এই সকল ছিদ্র দ্বারা উষ্ণ প্রশ্বাস-বাঁতু সহজেই বহির্গত হইয়া 

খাইতে গারে। এরপ সুন্দর প্রাকৃতিক নিয়ম থাফিতেও আমরা অজ্ঞতা 

হেতু বায়ু গমনাগমনের তাবৎ পথ রুদ্ধ করিয়া বহুজনে এক গৃহে বাস করি, 

এ কারণ সহজেই আমাদের শরীর বিষাক্ত বাতু সেবনে রুগ্র ও দুর্বল হইয়া 

পড়ে। গ্রীষ্মরকালের কথা দূরে থাকুক, শীতকালেও শয়নগৃহে বার 
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সঞ্চালনের জন্ত বাবু পথগুলি উন্মুক্ত রাখা! উচিত । কার্পাস ব৷ পশম নির্দ্দিত 

গরম কাপড় দ্বারা শরীর উত্তমরূপে আবৃত করতঃ দরজা! জানালা খুলিয়! 

শয়ন করিলে ঠাণ্ডা! লাগিবার কোন সম্ভাবনা! থাকে না। রোগীর গৃহের 

বাযু-পথ সর্বদ] উন্ুক্ত রাখা! উচিত; কিন্তু পাছে রোগীকে ঠাণ্ডা! লাগে? এই 

ভয়ে অনেকে বাদুপথের ক্ষুদ্র ছিদ্র পর্যন্ত বন্ত্র খণ্ড দ্বার কদ্ধ ০ রোগ- 

বৃদ্ধির সহায়তা করেন । 

সুরধ্য কিরণে ভূভাঁগ উত্তপ্ত হইলে তন্নিকটবত্তা ৪ উত্তপ্ত এবং 
প্রসারিত হয়, সুতরাং উহ! লঘৃত্ব হেতু উর্ধগামী হইলে উপরিস্থিত অপেক্ষারুত 
শীতল বাবু গুরুভার হেতু নিল্নগামী হইয়া উক্ত স্থান অধিকার করে। এরূপ 
না হইলে আমাদিগের চতুর্দিকস্থ বাধুরাশি ক্রমশঃ এত অধিক পরিমাণে 
উত্তপ্ত হইত যে, আমরা কোন মতেই উহার মধ্যে বাস করিয়া জীবিত থাকিতে 

পারিতাঁম না। এই একই কাঁরণে বাছু একস্থান হইতে অন্ত স্থানে সঞ্চারিত 
হইতেছে, উহ! আমরা ম্পর্শেক্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিয়। থাকি । বায়ুর স্থখ-স্পর্শ 

মৃদু মন্দ আন্দোলন হইতে ভীষণ ঝটিকা পর্য্যন্ত এই একই নিয়মের অধীন | 
বহুজনপদ-ব্যাপী বিস্তৃত বারুরাশি অত্যুঞ্ণ হইলে অতি ক্রুত উর্ধগামী হয় এবং 

চতু্দিক হুইতে অপেক্ষাকৃত শীতল বারুরাশি প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইয়। 
তৎক্ষণাৎ তাহার স্থান অধিকার করে ; এইরূপে বাধুৰাশির দ্রতগতি ও পরম্পর 
ঘর্ষণে প্রবল ঝটিক। উৎপন্ন হয়। 

সুর্যের উত্ত।পে সমুদ্রের জল শোঁধিত হইয়! বাম্পরূপে উদ্ধে উিত হয় এবং 
উপরিস্থিত শীতল বাধুসংম্পর্শে ঘনীভূত হইলে মেঘের উৎপত্তি হয়। 'মেখ' 
প্রথমে সমুদ্রের উদ্ধাভাঁগে আকাশে অবস্থিতি করে। বদি বাষু না বহমান হুইতঃ 
তাহা হইলে মেঘ হইতে জল সমুদ্রেই নিপতিত 'হইত--পৃথিবীর অধিকাংশ 
অল ব্যতিরেকে মরুভূমির স্তাঁয় শুষ্ক থাকিত, সুতরাং উছা৷ উদ্ভিদ ও প্রাণিগণের 
বাসের সম্পূর্ণ অন্গপযোগী হুইত। কিন্তু বারু চতুদ্দিকে সঞ্চরণ করে বলিয়া 
মেঘ সমুদ্রের উপরিভাগ হইতে তুভাগের নানাস্থানে পরিচালিত হয় এবং বর্ষণ 
দ্বার! ধরাঁ.ক শন্তশালিনী ও জীবগণের বাসোপৃযোগী করে । 

এ ২। পদার্থের অবস্থান্তর প্রাথি। 

পূর্বেই উক্ত হুইগ্াছে বে তাপসংযোগে পদার্থ তি নি 



২ রসায়ন-্সুত্র । 

হয়। ইহাঁও উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক পদার্থের অপুসমঞ্থির 
পরস্পরের মধ্যে একটা ম্বাভাবিক আঁকর্ষণীশক্তি আছে এবং এই শক্তি 

বারা উহার পরম্পর নিকটস্ক হইয়া অবস্থিতি করে। তাপপ্রয়োগে 

এই আকর্ষণীশক্তি হীনবল হইয়া পড়ে, সুতরাং অথু সকল পরম্পর হইতে 

পৃথক্ হইয়া পদার্থের প্রসারণ অর্থাৎ খনায়তন বৃদ্ধি করে। পবার্থ প্রলারিত 

তইলে উহার ঘনত্বের হ্রাস হয়। এইরূপে তাঁপ সংযোগে ঘনত্বের ত্বাঁস 
হইলে কঠিন পদার্থ, তরল বা বায়বীয় অবস্থ! প্রাপ্ত হইয়। থাকে । অপরন্থ 
তাপ অপস্থত হইলে অথুগুলি পরস্পরের সান্লিধ্যলাভ করে, সুতরাং সন্কোচন 

হেতু বায়বীয় পদার্থ প্রথমতঃ তরল, পরে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অত্যধিক 
তাপসংযোগে অধিকাংশ কঠিন পদার্থকেই বায়বীয় আকারে এবং ভাপ 

অধিক পরিমাণে অপসারিত করিলেই বায়বীয় পদার্থকে তরল বা কঠিন 

অবস্থায় পরিণত কর! যাইতে পারে। 

দ্রবণ (85102 )--কতকগুলি কঠিন পদার্থ তাঁপসংযোগে তরলত্ 

প্রাপ্ত হয় না। কাগজ, কাষ্ঠ প্রভৃতি পদার্থ তাপসংযোগে দগ্ধ হইয়া বিশিষ্ট 
ও ভক্দমীভূত হুইয়া যায়। 

প্রত্যেক বিশুদ্ধ পদার্থ ই একটী নিদ্দিষ্ট তাপ-মাত্রাক় দ্রব হইতে আরস্ত হয় । 
পদার্থ-ভেদে দ্রবণের তাপশ্মাত্র। ড্রেবণাঙ্ক--71610হ ১০10) ভিন্ন ভিন্ন হইয়া 

থাকে । মোম ৬১০০ তাপ-মাত্রায় দ্রব হইতে আরম্ভ হয়; স্বর্ণ ১১০০০ 

তাপ-মাত্রায় গলিয়া যাঁয়। এইরূপে দ্রবণের নির্দিষ্ট তাপ-মাত্রা! নির্ণয় করিয়। 

মোম, ত্বত প্রভৃতি পদার্থ বিশুদ্ধ কি না, জানিতে পারা যায়। পদার্থ 

বিশুদ্ধ ন। হইলে অর্থাৎ অন্য কোন পদার্থ উহার সহিত্ত মিশ্রিত থাকিলে 

জ্রবণের এই দির্দি্ তাপ-সাত্রার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়; সাধারণতঃ এরূপ 
অবস্থায় পদার্থটী অপেক্ষাকৃত অল্প তাপ-মাত্রায় দ্রব হয়। 

- প্রছক্স ভাপ ( [9696 0098 )-উত্তাপ যতই অধিক হউক না 
কেন, কোন বস্ত বে তাপনমাত্রায় ভ্রব হইতে আরম্ত হয়, উহ! সম্পূর্ণরূপে দ্রব 

না হইলে উক্ত তাপ-মাত্রার বৃদ্ধি হয়| বরফের তাপ-মাত্া 0০) এক 
খণ্ড বরফ অগ্নি সন্নিধানে রাখিয়! দিলে 7:1ও উত্তাপের আধিক্য হেতু উহা শীঘ্র 
নীম গলিতে থাকে বটে, কিস্তু তাপমান "রা পরীক্ষা! করিলে দেখা "বায় যে, 
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যতক্ষণ বরফ গলিতে থাকিবে, ততক্ষণ উহার তাপ-মান্জা পূর্বব্ৎ 9০ 

রহিয়াছে । সমস্ত বরফ গলিয়্া জল হইয়া! গেলে পর উহাতে যত অর্ধিক 
ভাপ সংক্রামিত হয়, ততই উহার ভাঁপ-মাত্র! বর্ধিত হইতে থাকে । 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তাঁপদংযোগেই পদার্থ তরলত্ব প্রাপ্ত হয়। 

এক্ষণে স্বভাবতঃই প্রশ্ন হইতে পারে ধে, কঠিন বরফ দ্রব হইয়া জল অর্থাৎ 
তরল ববস্থ। প্রাপ্ত হইতে তাপের প্রয়েজন হয় কি না? এ স্থলে বক্তব্য এই 

যে, বরফ তরল অবস্থায় (জলে) পরিণত হইতে অবশ্তই তাপের প্রয়োজন 
হয়, কিন্ত মেই তাপ তাপমান ছ্বারা নির্ণয় করিতে পার! যাদ্সি না। বরকে 
কেবল তরল অবস্থায় রাখিবার জন্যই দেই তাপের প্রয়োজন হয় এবং 

উহ! প্রক্ষন্নভাবে জলের মধ্যে অবস্থিতি করে। এই তাপকে জলের প্রচ্ছন্ন 
তাপ (80910 0068৮) কহে) কারণ ইহাঁকে তাপ-মান ত্বারা পরিমাণ 

করিতে পার! বাঁয় না। তাপমান দ্বারা পরিমের তাপ প্রকাশ্ঠতাপ 

(51091012 1197 ) ৰলিয়া অভিহিত হয় ইহ ইতিপূর্ববেই উল্লিখিত 

হইয়াছে । 
কঠিন পদার্থ তরল হুইবাঁর সময় তাপ প্রচ্ছন্ন হইয়া শৈত্য উৎপাদন করে, 

নুতরাং অপর কোন পদার্থ উহার সংস্পর্শে থাকিলে তাপহরণ হেতু শীতল 
হইয়া পড়ে । একটা তরল পবা জল) ও উহাতে দ্রবণীয় কোন কঠিন 
পদার্থ (নিসাদল ) একত্রিত হইলে নিসাদল জলে জব হইবার সময়ে এত তাঁপ 
হরণ করে যে জল ও আধার পাত্র অতান্ত শীতল হইয়া! পড়ে। এই জন্ত অপর 
একটা পাত্রে পানীয় জল বা মরবত রাখিয়া! উহা! এ নিপাদলের জলে ভুবাইলে 
শীগ্রই অতি শীতল হইয়া! পড়ে। পূর্বে এদেশে যখন বরফের আমদানি 
ছিল না, তখন গ্রীম্মকালে পানীয় দ্রব্কে এইরূপে শীতল করা হইত । 

৩। তাপ পরিচ।লন (09205026107 011)98%)। ও 

একটী লৌহনির্মিত দণ্ডের একপ্রাস্ত দীপশিখার ' মধ্যে ধারণ করিলে 

উহার অপর প্রান্ত শীগ্র উত্তপ্ত হইয়। উঠে কিন্তু একথগ্ড কাষ্ঠের এক' 

প্রান্ত অগ্নিসংঘুক্ত হইয়া দগ্ধ হইতে থাকিলে ও অপরপ্রাস্ত শীগ্র উত্তপ্ত হয় না। 

ঈছার কারণ এই যে কতকগুলি পদার্থে তাপ যেরূপ সহজে এক শ্থা 
হইতে অপর স্থানে পরিচালিত হইতে. পারে, পর কতকগুলি পদার্থ সেয়ল 



২ রমায়মন্সুত্র। 
হয়না । যে সকল পদার্থে তাপ সহজে এক স্থান হইতে অপর স্থানে পরি- 
চঙগিত হয়, ভাহপ্দিগকে তাপ-পরিচালক পদার্থ (00200060175 01 1)98% ) 

কছে। ধাতুনির্মিত পদার্থ মাত্রেই উত্তম তাপ-পরিচালকঃ কিন্ত সকল ধাতু 
অপেক্ষা রৌপ্য ও তাঁর উৎকৃষ্ট ত।প-পরিচালক | কাষ্ঠ। কাচ, লাক্ষা -প্রভৃতি 
পদার্থে তাপ যেস্থাঁনে উৎপন হয়, প্রায় সেই স্থানেই সীমাবদ্ধ হইয়া! থাঁকে ১ 
ধ্রজন্ত উহা্দিগকে তাপ-অপরিচালক পদার্থ কহে। 

, "তরল পদার্থ সন্বদ্ধে তাঁপের পরিচালন-ক্রিয়া অন্রূপ। যে কোন 

তরল পদার্থে (জল) উত্তাপ প্রক্মোগ করিলে কঠিন পদার্থের স্তায় তাঁপ 
এক অপু হইতে অন্য অপুতে সংক্রামিত হয়না । তরল পদার্থের যে অংশ উত্তপ্ত 
হয়, প্রসারণ হেতু উহা লঘু হইয়া! উপরে উঠিয়। যাঁয় এবং উপরিস্থিত 

শীতলাংশ গুরুভার হেতু নীচে নামিয়া যাঁয়। ক্রমান্বয়ে এইরূপ উঠা-নাম। 
করিয়া সমস্ত পদার্থ অবশেষে একটী দির্দিষ্ট তাপমাত্রা প্রাপ্ত হইর়া ফুটিতে 

থাকে। এই প্রক্রিয়াকে ইংরাজীতে 0০206107) 06168 কহে । 

৪ । তাপ বিকিরণ ( 22901561017 ) । 

আমর! প্রঙ্গিত অগ্নি বা অপর কোন উত্তপ্ত পদার্থের নিকট দণ্ডায়মান 

হইলে অথবা রোৌজ্রে দাড়াইলে তাঁপ অনুভব করি, কিন্তু অগ্নি বা রৌদ্র 
অথবা উত্তপ্ত দ্রব্য এবং আমাদের শরীরের মধ্যে একটী কাষ্ঠ বা! কাপড়ের 

পর্দা বা আচ্ছাদন ব্যবধান থাকিলে আমর! তাপ সবিশেষ উপলব্ধি করি না । 

উত্তপ্ত পদার্থ হইতে ধকপ্রকার রশ্মি নির্গত হইয়া বাধু ভেদ করতঃ 
আমাদের শরীরে সংক্রামিত হয় এবং উহার তাঁপ-মাত্রা বৃদ্ধি করে; এই 
রশ্মিকে তাপ-রশ্মি (17986 1853) কছে। বায়ুর মধ্য দিয়া ভাপ-রশ্মি গমন 
করিলেও বাধুর ভাপ-মাত্রার বৃদ্ধি হয় না অর্থাৎ বায়ু উত্তপ্ত হয় না। 
উত্তপ্ত হস্ত ও আমাদিগের মধ্যে একটা পর্দা ব্যবধান থাকিলে তাপ-রশ্মি 
উা৷' ভেদ করিয়া আমাদিগের শরীরে পতিত হইতে পারে না, স্ৃতরাং 
একনপ সবলে আমিরা তাঁপ অন্থভব করি না! বাধু যদি উত্তপ্ত হইত, তাহা 
হইলে পর্দা ছারা উত্তপ্ত পদার্থ 'হুইতে তাপ-রশ্ির জাঁগমন অব 
হইলেও খ্মর! কিয়ৎপরিমাণ উত্তাপ অনুভব করিতীম 
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তাপ-রশ্শি স্বয়ং উন্ত নছে, কেবল কোন পদার্থে সংব্রপমিত হইলে উহার তাঁপ- 
মাত্রা বৃদ্ধি করে। উত্তপ্ত পার্থ হইতে কোন্ কোন, দিকে তাঁপ বিকিরিত 

হইতেছে, তাপ-রশ্মি ইহাই নির্দেশ কবে কিন্তু উহ! পদার্থে সংক্রামিত ন! 
হইলে তাপ উৎপাদন করে না। 

উত্তপ্ত পদার্থ হইতে তাঁপ-রশ্মি সরল রেখায় (908187৮1175 ) চতুর্দিকে 

নিকিরিত হয় এবং উহ! বাবুপুর্ণ বা বাযুশুন্ঠ স্থান দিয়া গমনাগমন করিতে 

পারে। উত্তপ্ত পদার্থের তাপ-মাত্রা যত অধিক হয় এবং উহা যত আমাঁদিগের 

সন্নিকটে থাকে, ততই আমর! তাপের আধিক্য অন্থভব করি। উহ! হইতে যত 

আঁধক দূরে গমন করা যায়, ততই তাপের অনুভব মন্দীভূত হইয়া আইসে। 

উত্তপ্ত বা শীল, সকল বস্ত হইতেই এইরূপে তাপ বিকিরিত হ্য়। 

এমন কোন শীতল বস্তই নাই, বাহার তাপ নাই এবং যাহা হইতে তাপ 

বিকিরিত হয় না। বরফেরও উত্তাপ আছে এবং বরফ অপেক্ষ। শীতল পদার্থ 
বরফের সন্নিকটে থাকিলে উহা! বরফ হইতে তাপ-রশ্মি গ্রহণ করে। একটা 
উত্তপ্ত বস্ত্র কোন শীতল বস্তর নিকটে থাকিলে, তাপ বিকিরিত হইয়া কিয়তক্ষণ 

পরে উভৃয়ের তাপ-মাত্র! সমান হইয়া যায়। এইরূপে গৃহমধ্যে বিভিন তাপ- 
মাত্রায় বিবিধ বস্তু থাঁকিলেও তাঁপ-রশ্মির আদান-প্রদান € [1109701)81189 ) 

হেতু সকল গুলির তাপ-মাত্রা ক্রমশঃ সমান হইয়া পড়ে, কিন্তু তখনও পরস্পর 
হইতে তাপ-রশ্মির বিকিরণ স্থগিত হয় না । পদার্থগুলির তাঁপ-মাত্রা সমান 

বলিয়া দান ও প্রপ্তিগ্রহণ একরূপই হইয়া থাকে সুতরাং উহাদের 

তাপ-মাত্রার বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না। গৃহমধ্যে পদার্থের অবস্থানভেদে 

উহাদিগের তাপ মাত্রার কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর হয়। 

& । তাপপ্রতিফলন, শোষণ ও নিক্কমন (1২981801101) 20501030708 2180 91201551091 

| 0101681) 1 

এক পদার্থ হইতে অন্ত পদার্থে তাঁপ-রশ্মি নিপতিত হইলে উহার কিয়দংশ 
ঁ পদার্থ বারা শোধিত হয় ও অবশিষ্টাংশ প্রতিফলিত হয়। শোষিত অংশ 

পদার্থের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হুইয়া উহার তাপ-মান্রার বৃদ্ধি সম্পাদন করে। 
একটা রবরের গোলা ভূমিতে সঞ্জোরে নিক্ষেপ করিলে উহ! যেমন লাফাইয়া 
উঠে অর্থাৎ প্রতিহত হয়, ৫ইন্ষপ তাপ-রশিি পদার্থের উপরিষ্ঞাগে নিপতিত 



২৬ রসায়ন-সূত্র । 

ইইবামাত্র উহার কিয়দঞ্চশ দুরে নিক্ষিপ্ত হয়, এইরূপে প্রতিহত তাপ-রশ্মিকে 
প্রতিফলিত তাপ-রশ্মি 0২95990 12) কহে। যে তাপ-রশ্মি পদার্থের 

উপর পতিত হয়, তাঁহাকে আপতিত তাপরশ্মি (11519970185 ) কহে। 

পদার্থভেদে তাপ-রশ্মি অল্প বা! অধিক পরিমাণে শোষিত বা প্রতিফলিত 

হয়। ভূষা ও জল অত্যধিক পরিমাণে তাপ-রশ্মি শোষণ করে। তাপ-রশ্মি 

এই ছুই পদার্থের উপর নিপতিত হইলে সমন্তই শোষিত হয়, কিছুমাত্র 
প্রতিফলিত হয় না। অপরন্ত ধাতুনিশ্মিত উজ্জল পদার্থের উপর তাপ-রশ্মি 
পতিত হইলে উহ1 সাঁমান্ত মাত্র শোষিত হয়) অধিকাংশই প্রতিফলিত হইয়া 

থাকে । পিত্তল সর্বাপেক্ষ।! অধিক তাপ-রশ্মি প্রতিফলিত করে। 

কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ মাত্রেই অধিক পরিমাণে তাপ শোষণ করে এবং শুক 

পদার্থ দ্বারা অধিকাংশ তাপই প্রতিফলিত হইয়া থাকে । এজন্য গ্রীষ্মকালে 
কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান কর! উচিত নহে ; এ সময়ে শুত্রবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান 

করিলে প্রতিফলনহেতু বন্ত্রাদি অধিক গরম হয় না, সুতরাং শরীর 
নিগ্ধ থাকে। 

উজ্জল ও মস্থণ ধাতুনির্মিত পাত্র অল্প পরিমাণে তাঁপ শোষণ করে বলির 
উহা রম্ধনের উপযোগী নহে) একূপ পাত্রে রন্ধন করিলে অধিক কাঠ বা কমল! 

বায় হয়। অমস্থণ ও কৃষ্ণবর্ণ পাত্র রন্ধনের পক্ষে উপযোগী 3 মৃত্তিকা নির্ষ্ত 
পাত্র অথবা ধাতু-নির্মিত পাত্রে মৃত্তিকার প্রলেপ দিয়া রন্ধনের জন্ত ব্যবহার 
করা উচিত। যে সকল পদার্থ তাপ-রশ্ি আঁধক শোষণ করে, তাহারাই 

অধিক পরিমাণ তাপ অন্ত পদার্থে প্রদান করে। ভূষা ও জল যেমন অধিক 

তাপ শোষণ করে, তেমনই তাপ অন্ত পদার্থ অপেক্ষ! অধিক পরিমাণে এই 

ছুই পদার্থ হইতে নির্গত হইয়! যায়। 
৬) তাপের উৎপত্তি স্থল (901565 001)551) । 

(১) জুর্ধ্য-্র্য তাপের প্রধান উৎপতি-স্থল। সুর্য নিজে ন্ব-প্রকাশ 

ও তেজোময় পদার্থ। ইহা দ্বারা পৃথিবীর উপরিভাগ ও সমগ্র পদার্থ উত্তপ্ত 

হয় কিন্তু হুর্ধযরশ্বি বাু মধ্য দিয়া গমন করিলেও বায়ু উত্তপ্ত হয় না। 

নুর্য্যের উত্তাপ ভূ-গর্ভের মধ্যে অধিক দূর পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে নাঁ। 

হয না থাকিলে জীব ব৷ উত্ভিদণ প্রাণধারণ করিতে পারিত না। 



ভাপ । ৭ 

(২) ভূ-গর্ভ-নিহিত ভাপ-ভুঁ-গর্ভ মধ্যে যে প্রচণ্ড উত্তাপ সঞ্চিত 
রহিয়াছে, তাহা হইতেও আমরা তাপ প্রাপ্ত হই। পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে 

প্রায় ৬০ হাত পর্যযস্ত নিয়ে খনন করিলে উত্তাপ ক্রমশঃ মন্দীভূত হয় ও শীতলগতা 
অনুভূত হইতে থাকে । ইহার নিষ্ে হর্ধয-তাঁপ প্রবেশ করিতে পারে না। এই 

স্থানের তাপ-মাত্রা সর্বদা একরূপ থাঁকে; ইংরাঁজীতে এই স্থানকে [8 91 
0010502176 (910)0)01211116 কহে । ইহার নিয়ে যতই খনন করা যাঁয়। ক্রমশঃ 

ততই তাপের আধিক্য দৃষ্ট হয়। ৬০০* ভাত নিয়ে ভূ-গর্ভের তাপ-মাত্র 
১০০ ০০ অর্থাৎ সে স্থল এত উন্বপ্ত যে, সে স্থানে জল লইয়া গেলে উহা ফুটিতে 
থাকে । ২৪ বা ৩০ মাইল নীচে ভূ-গর্ভের তাপ এত অধিক যে, প্রস্তর? ধাতু 
গ্রভৃতি কঠিন পদার্থ ও নে স্থলে তরলাবস্থ। প্রাণ্ত হইয়। অবস্থিতি করে। আগ্রেয়- 

গিরি হইতে যে দ্রবীভূত ধাতু বা প্রস্তরের আত নির্গত হয়, ভূ-গর্ভস্থ প্রচণ্ড 
তাপ-প্রভাবেই তাহা সংসাধিত হইয়া থাঁকে। ভূ-গর্ভ.নিহিত তাপই উপ্ণ- 
প্রঅ্রবণের উৎপত্তির কারণ । 

(৩) ঘর্ষণ (811০000.)--ছুইটী পদার্থের পরস্পর সংঘর্ষণেও তাঁপের 
উৎপত্তি হয় । গাড়ী চলিলে চক্রের লোঁহবেড় প্রস্তরময় পথের সহিত ধর্ষণে 

উত্তপ্ত হয়ু। ওলাউঠা রোগে শরীর হিম হইলে হ্থটের গুঁড়া দ্বারা গান্র 
ঘর্ষণ করিলে উত্তাগ উৎপন্ন হয়। প্রাচীনকালে কার্টে কাষ্ঠে ধর্ষণ করিয়া 

তাপ ও আলোক উংপাদন করা হইত । হাতে হাতে ঘর্ষণ করিলেও 

তাঁপ সমুভ্ভূত হইয়া! থাকে। | 
£ম পরীক্ষ!-_একথানি সপন! (30019 ) বালিতে ঘর্ষণ করির! স্পর্শ কর, উত্তাপ 

অনুভূত হইবে । এক্ষণে উহ দ্বার এ কপণ্ড ফস্ফরস্ (61199170705) নামক এক অতি সহজ- 

দাহ পদার্থ ম্পর্ণ কর; ফস্রস্ তৎক্ষণাৎ হিয়া! উঠিবে। 

(8) ঘা (1১610039100 )__-একটা পদার্থ অপর 

আঘাতিত হইলে তাপ উৎপন্ন হয়। 
*্ঠ পরীক্ষ। (কোন একটা লোঁহ্ময় পদার্থে বারংবার হাতুড়ির আঘাত করিলে উহ। 

উত্তপ্ত হয়। পরে তগ্বারা একখণ্ ফস্ফরস্ ম্পর্শ করিলে উহা! ভৎক্ষণাৎ ঘলিয়। উঠিবে। 

(৫) চাপ (71955019 )-চাপ » ছবারাণ্ডি তাপের উৎপত্তি হইয্না 

খাঁকে। 
৭ম পরীক্ষ। |--একটা নিয়মুখবন্ধ পুরু কাচের পিটকারির মধান্থিত ৩8 ( [05৮0৮ ), 



২৮ রসায়ম-সুন্ত্র। 
প্রান্তভাগে অল্প পরিম।থে গন্কটন্ (0০ ০০০০) জড়াইয়া দঙ্ডটা যথাস্থানে সন্গিবেশিভ 

কমি! নঙ্জোরে নিমনিকে ঠেলিয়! দিলে পিচকারির অভ্যস্থ বাঁযুর গেষণ হেতু এত তাপ 
উড্ভৃতত হয় যে, গনৃকটন্ তংক্ষণাৎ জ্বলিয়। উঠে। এই পিচকারিকে ইংরাজীতে ফায়।র্ সিরিপ্র_ 
( £176 59105) কহে। 

(৬)কাসায়নিক সন্বিলন ( 01767071021 00010010800 )-_ 

রাসায়নিক সম্মিলন তাপোৎপত্তির একটা প্রধান কারণ। যখনই ছুই বা 

ততোধিক পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক সন্মিলন উপস্থিত হয়, তখনই অল্প 
বা অধিক তাপ সমুদ্ভূত হইয়। থাকে; অধিকন্ত সময়ে সময়ে আলোকও 

উৎপন্ন হয়। একখণ্ড লৌহ আদ্র স্থানে র।ধিলে উহার সহিত বাযুস্থিত 
অক্সিজেনের রাসায়নিক সম্মিলন উপস্থিত হইয়। মড়িচা (203) উৎপন্ন 
হয়; কিন্তু এস্থলে রাসায়নিক সন্মিলন এত মুহভাবে ঘটিয়া থাকে যে, 

তহদ্ভুত তাপ আমর] সহঞ্জে অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু পাইরেফোরস্ 

আয়রণ, (1১001010105 1100) নামক প্ররক্রিয়াবিশেষে প্রস্তত একপ্রকার 

বিশুদ্ধ লৌহ-চুর্ণ বাযুস্পর্দ মাত্রেই অক্সিজেনের মহিত এরূপ সতেজে মিলিত হয় 
যে, তাহা হইতে কেবল উত্তাপ নহে, অগ্রিশ্ফুলিঙ্গ ( আলোক ) পর্য্যন্ত নির্গত, 
হইয়া! থাকে । এজন্য এই পদার্থ সর্বদা ছুই মুখ বদ্ধ বাঁরুশূন্ঠ কাঁচ“নলের 
মধ্যে রক্ষিত হয়। পরীক্ষার সময় এ নলের 'এক্ মুখ ভাগ্গিয়। বাঁুমধ্যে উক্ত 

চূর্ণ নিক্ষেপ করিলে উহ! অগ্রিময় দেখায় । 

উগ্র সল্ফিউরিক্ এপিড. (00008058050 30101)010 4010 ) জলের, 

সহিত মিশ্রিত হইলে সমধিক উত্তাপ উদ্ভূত হয়। 
৮ম পরীক্ষা 1--একটীা কাচের পরীক্ষ।-নলে (69 (0০০) উগ্র সল্ফিউরিকু এসিড. 

রাখিরা তন্মধ্যে জল ঢালির়া দিলেই উহ! ফুটিযন| উঠে এবং এত অধিক তাপ উৎপাদন 

করে যে, পরীক্ষা-নলটি ক্ষণকাল মধ্যে সাঁতিশয় উফ হুইয়। উঠে। এক্ষণে ইহার মধ্যে, 

কিফিৎ ইবন (7075) ঢাঁলিয়। দিলে উহ! ফুটিতে থ।কিবে। 

কাঠ'বা পাতুরে কয়লা পুড়িলে যে তাঁপ উদ্তৃত হয়; তাহাও রাসায়নিক 
সন্মিলনের ফল মাত্র । কাঠ বা কয়লার মধ্যে কার্বন ও হাইড্রোদেন্ থাকে ৮. 
দগ্ধ হইবার সময় উহ্থার। বাযুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়! যথাক্রমে 

কার্ধনিক এসিড. গ্যাস ও জল উৎপাদন করে। এই রানায়নিক সন্মিলনের 

ফলম্বরূপ উত্তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয়। 
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বাখারি বা পাতুরে চুণ (00101 11079) জলের সহিত মিশ্রিত হইলে 

এত অধিক উত্তাগ সমুভুত হয় .যে, জল সশর্ষে ফুটিতে থাঁকে। চৃধ 
€ 09101000109 ) ও জল এতছুভয়ের মধ্যে রাসায়নিক সম্মিলন উপস্থিত 

হইয়। কলিচুণ (51916 1106 ) প্রস্তত হয় এবং তজ্জন্তই এত অধিক উত্তাপ 

উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
*ম পরীক্ষ। ।--একটা পোসিলেন্ পাত্রে শুষ্ষ পাতুরে চুণ রাখিয়। অল্প পরিমাণ জল 

টালির! দাও ; কিয়ংকঙ্ষণ পরে উহ! হইতে জল-বাম্প নির্গত হইবে এবংজল ফুটিতে থাকিবে । 
রাসায়নিক বিশ্লেষণে (015617108] 06০017০১100 ) তাপ. উৎপন্ন না 

হইয়া অপহৃত হয়। যৌগিক পদার্থ ধে থে উপাদানে বিত্লিষ্ট হর, বিশ্লেষণের সময় 

তাহারাই তাঁপ অপহরণ করিয়া লয় এবং বখন তাহাদিগের পুনরায় রাসায়নিক 

মিলন উপস্থিত হয়) তখনই উক্ত অপহ্থত তাপ পুনঃ প্রকাঁশমান হইয়া থাকে। 

যে স্থলে ছুইটী যৌগিকের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া ( 0)7678108] ৪0101] ) 

উপস্থিত হুইয়। প্রথমতঃ বিশ্লেষণ ও তৎপরে মিলন সংঘটিত হয়, সেই স্থলে 
তাঁপ প্রথমতঃ অপহৃত ও পরে পুনঃ গ্রাকাশিত হয়। 

৭] দহন (50100015019) | 

আমরা প্রতিনিয়ত দহনকার্যের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই । 
কাঠ, কয়লা প্রভৃতি পোৌঁড়াইয়া আমরা” রন্ধনাদি কাঁধ্য সমীধা করিঘ্া থাকি 

এবং বাত্রিকালে কোল্ গ]াস্, কেরোপিন্ তৈল, মোমবাতি প্রভৃতি জাঁলাইয়। 
আলোক উৎপাদন করতঃ ক্ধ্যালোকের অভাব মোচন করি। ইতিপূর্বে 
উক্ত হইয়াছে যে, ছুইটি পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক সম্মিলন উপস্থিত হইলেই 

তাপ সমুভূঁত হয় এবং কাঁঠ বা কয়ল!, গাম্ঃ বাতি বা তৈল পুড়িবার সময় বাবু- 

স্থিত অকিজেনের সহিত উহার্দিগের উপাদানের রাসায়নিক সশ্সিলন হয়, তাহা- 

রও উল্লেখ করা গিয়াছে । বুসায়নিক সম্মিলনে উৎপন্ন ভাঁপ যখনই এত প্রবল 

হয় যে, তদ্দারা মিলিত পদার্থ সকল জপ্সিয়া উঠে, তখনই আমর! উক্ত ক্রিয়াকে 
দহন বলিয়! থাকি। 

এনদ্ব্তিরেকে আলোক ঘিঃন্ত না হইলেও কখন কখন পদার্থের রানা- 

যনিক সন্মিলন দহন বলিয়! উক্ত হয়। এইরূপ দহন-ক্রিয়। আমাদিগের 

শরীরের মধ্যে নিরন্তর ঘটিতেছে। আমরা নিশ্বায়ের সহিত যে অক্সিজেন গ্য1স্ 
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গ্রহণ করি, তাহা শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়া সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত হয় 

এবং দেহাত্যন্তরস্থ অঙ্গার ও হাইড্রোজেনের সহিত মিলিত হইয়া উল্ত দহল- 

কারধা সম্পাদন করে। এইরূপ দহন-ক্রিয়াকে আমরা মুহ্দহন (১1০৬ 

00201)0190107। ) কহিয়। থাঁকি। 

দাহ ও দাহক পদ্ধার্থ-_কাঠ, কয়লা, কোল্ গ্যাস্ প্রভৃতি যে সকল 
পদার্থ দগ্ধ হয়, তাহাদিগকে দাহ্য ( 00100989115 ) পদার্থ কহে এবং 

অক্সিজেন প্রভৃতি যে সকল পবার্থ দহন-ক্রিয়।র সহায়ত! করে, তাহাদিগকে 
দাঁছক 1 50000170011 01000200300), ) কহে। কোন কোন পদার্থ স্থল- 

বিশেষে দাহ ও দাহক উভয়বিধ পদার্থের ক্রির! প্রনর্শন করে। অক্সিজেন 
এবং হাইড্রোজেন ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল। হাইড্রোজেন গ্যাস্ দাহ, ইহ! 
জ্/লাইলে নিশ্রভ ( টব ০0-101017005 ) শিখা নিঃক্যত করিয়া জলিতে থাকে 

কিন্ত দাহকের কাধ) করে ন অর্থাৎ কোন জলন্ত পার্কে উক্ত গ্যাসের মধ্যে 
নিমজ্জিত করিলে উহা! তত্ক্ষণাৎ নির্বাপিত হয়। 

১০ম পরীক্ষ। ।-_হাইডেজেন্-পূর্ণ বোতল কে, ৬ষ্ঠ চিত্র) 
নিযনুখ করিয়া তন্মধ্যে একটি জ্বলন্ত বাতি (খ) প্রবেশ 

করাও ; বাতিটী তৎক্ষণাৎ নিভিয়। যাইবে কিন্তু 

হাইড়োঙ্গেন্ গ্যাস্ বৌতলের মুখে নিপ্পভ শিখ বিস্তার 

করিয়। জলিতে থাকিবে । 

অক্িজেন্ গ্যাস্ দাহক অর্থাৎ কোন আবলস্ত 

পদার্থ উক্ত গ্যাসের মধ্যে প্রবেশ করাইলে প্রবল 

তেজের সহিত উহার দহন-ত্রিয়া সম্পাদিত হয়; 

কিন্ত ইহা দণহা নে অর্থাৎ অগ্রি-সংযোগে জলিয়া উঠে না । 
১১শ পরীক্ষ।|-অফ্সিজেন্-পূর্ণ বোতলের »ধ্যে একটা জ্বলন্ত বাতি প্রবেশ করাও ১ 

বাতিটা মতেজে জলিতে থাকিবে কিন্তু অক্সিজেন্ ভ্বলিবে না। 

যদি হাইড্রোজেন্পপূর্ণ কোন কাঁচ পাত্রের মধ্যে একটা নল দ্বারা! অক্মিজেন্ 
গ্যাস্ প্রবেশ করাইয়া! উহাতে অগ্ি সংযোগ কর! যাঁয়, তাহ! হইলে নলের 
মুখে অক্সিজেন্ গ্যাস্ জলিতে থাকে । অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্থলবিশেষে 
অক্রিজেন্ দাহ ও হাইড্রোজেন ধাহকের ক্রিয়। প্রদর্শন করে। 

স্ফোটন (12103109 )-.কখন কখন দাহ ও দাহক উভয় পদণর্থ 
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একত্র মিশ্রিত হইয়! অগ্নিনংযুক্ত হইলে অথবা আঘাত বা ঘর্ষণ প্রাপ্ত হইলে 
সশব্দে জলিয়! মিলিত হয়। মিলনের সময় উত্তাপ অধিক পরিমাণে সমুদ্ভত 
হইয়া উৎপন্ন গ্য[স্ সমুহের ঘনায় তনের (০10109) সহসা অত্যধিক বৃদ্ধি সাধন 
করে। বদ্ধিতায়তন বাষ্প সমুহ চতুঃপার্বস্থিত বাবুবাশির সহিত সংঘর্ধিত হইয়া 
প্রচণ্ড শব্ধ উৎপাদন করে। এই প্রকার ক্রিয়াকে ক্ষন কহে এবং যে 
সকল পদার্থের ন্ফোটন হয়, তাহাদিগকে ক্ফোটন-শীল ([010516 ) 

পদার্থ কহে। ূ 

১২শ পরীক্ষা! ।-_-একটী সোড! ওয়।টাবের বো তল ২ ঘন।য়তন হাষইড়োজেন্ এবং ১ পনায়তৰ 

অকাজেন্ দ্বার! পূর্ণ করিয়! ছিপি বদ্ধ কর; পরে এ বোতলটা তোয়ালে অথব। অগ্য কোন 

মোট। কাপড় দ্বার। উত্তমরূপে জড়াইয়। ছিপি খুলিয়। উহার মুখ দীপশিখায় ধারণ কর ; আয়ি- 

সংযোগে বোতলস্থ দুইটা গ্য।স্ প্রচণ্ড শব্দে মিলিত হইয়। জল প্রস্তত করিবে । 

বাঞ্দ স্ফোটন-শীল পদের একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টাস্ত। যদ্দি বারুদকে কাগজ, 

মাঁটী অথবা! বাঁশের খোঁলের মধ্যে পুরিয়া পলিত। দ্বারা অগ্নিসংযুক্ত কর! যাঁয়, 
তাহা হইলে বারুদের ক্ফোটন হয় এবং এ খোলটি অনেক সময়ে চূর্ণ হইয়া 

যায়। বাঁরুদের এইরূপ স্ফোটন হয় বলিরাই বন্দুক বা কামান ছুড়িলে ভয়ঙ্কর 
শপ্দ হইয়া গাকে এবং গুলি সতেজে দরে নিক্ষিপ্ত হয়। এই করণে সব্বতখণ্ড 

বা! কোঁন' কঠিন গ্াথনি সহজে উৎপাটিত করিবার জন্ত বাঁরুদ ব্যবহৃত 

হইয়া থাকে । 
ডাইনামাইট (10191)16 ) এক প্রকার ক্ফোটন-ীল পদার্থ। নাইট্রো- 

গ্লিসেরিন্ নামক এক ভয়ঙ্কর ক্ফোটন-শীল তরল পদার্থের সহিত কিসেল্গর্ 

নামক এক প্রকাঁর মাটি মিশ্রিত করিয়া ইহ] প্রস্তত হইয়া থাঁকে। সামান্ত 

আধাছেই এই পদার্থের ক্ষোউটন উপস্থিত হন কিন্কু অগ্নি সংযোগ করিলে 

স্ফোউন না হইয়। উহ! শুদ্ধ জলিয়া উঠে । এই পদার্থের স্ফোটন এরূপ ভয়ানক 

তেজস্কর যে, ইহা অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া কত বুহৎ বৃহৎ অষ্রালিকা 

একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে। 
অধুন! বারুদের পরিবর্তে ইহা পর্ববতখণ্ড বা কঠিন গ্নীথনি উৎপাঁটিত করিবার 

নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। 
"শিখা ( ঢ1805৩)-হ্ব্য দিবাভাগে সমস্ত পৃথিবীতে অতযজ্ছদল আলোক 
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প্রদান করে। রাত্রিকালে তদভাবে আমরা দীপ জ্বালাইক্স! কাঁধ্য করিতে 

সক্ষম হই। প্রজ্লিত শিখা হইতে আলোক উৎপন্ন হয়। কেরোসিন, 
মোমবাতি বা তৈলের প্রদীপ যাহাই জলুক ন। কেন? উক্ত পদার্থ গ্যাসের 

আকারে দগ্ধ হইয়া জলন্ত শিখা উৎপাঁদন করে এবং এ শিখা হইতেই আলোকের 
উৎপত্তি হয়। কোল্ গ্যান্ (0০951 2৪9 ) স্বভাবতঃ গ্যাসের আকারে থাকে 

বলিয়! জলিবার সময় নিজরূপ পরিবর্তন করে না, কিন্তু মোমবাতি, কেরোপিন্ 

বা অন্ত তৈল জপিবার সময় উত্তাপ-সংধোগে অগ্রে গ্যান্রূপে পরিণত হয়ঃ 

পরে অধিকতর তাপ-সংযোগে উহা জলিয়! শিখা ও আলোক উৎপাদন করে। 

প্রত্যেক গ্যাসের জলিবার একটি স্বতন্ব তাপ-মাত্রা আছে, উহার নুযুনে 
সেই গ্যাদ কোন মতেই জপিতে পারে না । কোল্ গ্যাস্, জলিবার নিদ্দিষ্ 
তাপ-মাত্র! যাবৎ প্রাপ্ত না হয়) তাবৎ উহা! কদ[চ জলে না। এই জন্ত কোন 

কারণে জলন্ত শিখার তাপ অপহৃত হুইলে উহা নির্বাপিত হয়। যদি আমর! 
সু ছিদ্রযুক্ত একথণ্ড লৌহনির্ম্িত জাল কোল্ গ্য/সের অলম্ত শিখার মধ্যে স্থাপন 
করি, তাহা হইলে লৌহ-জাঁলের তাপ-পরিচালন-কা্্য দ্বারা শিখার এ অংশের 

তাপ-মাত্রার হাস হইবে; গ্ুতরাং জালের উপরিস্থিত শিখা নির্বাপিত 

হুইয়৷ যাইবে । | 

১৩শ পরাক্ষ।|-_একটা জলন্ত কোল্ গাদের শিখার নধ্যস্থলে একখানি ুগ্ষ ডিদ্রযুক্ত 
লৌহ.ত।র-নির্দিতত জাল স্থাপন কর। জালের উপরিস্থিত শিখ এ 

নির্বাপিত হইবে, কেবলমাত্র জালের নিম্স্থ শিখ। হ্বলিতে ॥ 

থ।কিবে। 5 

১৪শ পরীক্ষা |_-নল ( ৭ম চিত্র, খ) হইতে নিঃস্থত কোল্ গ্যাসের ০ উনি র 

মধ্যে একখানি লৌহ-তারের জাল (ক) স্থাপন করিয়। উপ্রে খর ্ 

'অমি-দংযোগ করিলে জালের উপরিস্থিত গ্যাস্ (গ) হুলিতে থাকে, 

নিয়স্থ গ্যাস্ হলে ন!। *ম চিত্র। 

1 
& 

রা 

গতএব এই পরীক্ষায় দেখা যাইতেছে যে, দাহা কোঁল্ গ্যান্ যদিও সছিদ্র 

লৌহ-জালের উপরে ( ১৩শ পরীক্ষ। ) ও নীচে (১৪শ পরীক্ষ। ) অবস্থিতি করে, 
তথাপি উহ! জ্বলে না। ইহার কারণ এই যে জলন্ত শিখা যে স্থানে লৌহ- 

জাল মংলগ্ন হয় লৌহ-জাল দ্বারা তাঁপ-পরিচালন-হেতু তাহার তাঁপ-মাজা এত 
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কমিয়। যায় যে, জালের মধ্য দিয়া যাইবার সময় শিখ! নির্ববাপিত হয়, সুতরাং 

জালের উপরিস্থিত বা নিমস্থিত গ্যাস্.জলিয়া উঠে না। | 

নিন্নলিখিত পরীক্ষা! দ্বারাও উপরোক্ত তত্ব স্চারু্ধশৈ পরলাণিত হুইনে। 
১৪শ পরীক্ষা ।--একটা পাজ্ে শোধিত সুর (0২০০৫? 37870 রাখিয়। জগ্রি-নংগ্বোপ: 

করিলে উহ জ্বলিতে থাকে! এক্ষণে এই জ্বলন্ত নুরাকে যি আমরা ভূমিতে নিক্ষেপ কক 

তাহ! হইলে উহা! জ্বলিতে জ্বলিতে গড়িবে এবং ভূমিতে পড়িয়া ও অলিতে থ।কিবে ; কিন্তু একটা 

হুর ছিত্রঘুক্ত লৌহ-তারের জালের ভিতর দ্িয়। জ্বলন্ত নূর! ঢাঁলিলে শিখাবর তাগ অপদ্থত 
হয় বলিয়া উহ! পুর্বোক্তরূপে অআবলিতে জবলিতে পড়ে না এবং ভূমিতে পড়িয়াও 

জ্বলিবে ন।। 

ডেভির আবিক্কিত দ্রীপ-_সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত স্তার্ হচ্ছে, 
ডেভি (517 01720010069 10955) উপরোক্ত সহজ তত্ব অনুসরণ করিয়। এক 

যে স্বনামখ্যাত দীপ (10955 3865 [581770) নির্শীণ করিয়াছেন, 

তাহ। দ্বারা! মানবজাতির যে কি অশেষ মঙ্গল সংসাধিত হইয়াছে, তাহার 

ইয়ত্তা কর! যায় না। কয়লার খনির মধ্যে সময়ে সময়ে মার্শ. গ্যাস্ (459 
8৪3 0৮ 91৫080) বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং বাযুর সহিত মিশ্রিত 

হইলে একটি ভয়ঙ্কর স্ফোউন-শীল মিশ্র গ্যাসে পরিণত হইয়া তন্মধ্যে অবস্থিতি 

করে। শ্রমজীবিগণ কার্যোপলক্ষে খনির মধ্যে আলোক লইয়া! গেলে প্র শিশ্র 
গ্যাদ্ অতর্কিতভাঁবে জলিয়া উঠে এবং এইরূপে শত সহশ্র লোক অকম্মাৎ 
প্রচ্ঘলিত অগ্নিমধ্যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় । পুনশ্চ মার্শ গ্যান্ বারুষ 

সহিত মিশ্রিত হইয়! জলিয্। উঠিলে কার্বনিক এসিড. গণাস্ প্রস্তত হয়, সুতরাং 
যে সকল লোক অগ্নি কাঁগড হইতে বাঁচিয়া যায়, তাহারা খনির মধ্যস্থিত কার্বনিক্ 
এলিড. গ্যাস্ (01005 90) মিশ্রিত দুধিত বায়ু স্বেন করিয়া শ্বাসরোধ 
হইয়া মৃত্ামুখে পতিত হয়। একে কয়লার খনি অন্ধকারময় আলোক লইয়। 
না গেলে পেখাঁনে কার্য করিতে পার! যায় না? অথচ লালোক লইয়! গেলে 

সময়ে সময়ে এইরূপ ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত হয়। এই ভয়াবহ ছুর্ঘটন। নিবারণের 
কোন উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে কি ন!? তাহাই ডেভির নিয়ত তিস্তার বিষয় 

ছিন্প। অবশেষে তিনি অলীধারণ-গ্রতিভীবলেপ্যে দীপ নির্ধাণ করিয়াছেন, তাহা 
খনির মধ্যে গইস। গেলে তন্মধ্যে স্ফোটন-শীল গ্যাস থাকিলে ও উহা জশিষ্বা! উঠে 

) 
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না। এই দীপের গঠন-প্রণালী অতি সরল; ইহা! চুধিকে ২ সঙ ছি 
লৌহ-আজাল বেষ্টিত একটি সাধারণ দীপ (৮ম চিত্র) ব্যতীত অপর 
কিছুই নহে । খনির মধ্যে লইয়! গেলে ন্ফোটন-শীল বাবু-মিশ্রিত 
মার্শ গ্যাস্ লৌহ জালের ছিদ্র দিয়! দীপের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট 
হইয়া আলোক-সংস্পর্শে জলিতে থাঁকে কিন্তু লৌহ-জাল স্পর্শ 
করিবামাত্র উহার শিখা এত তেজোহীন হইয়া পড়ে যে জাল 
হইতে নির্গত হইবার পূর্বেই উহ নির্বাপিত হইয়া যায়, সুতরাং 
বাহিরের মিশ্র গ্যাস্ অলনের নির্দিষ্ট তাপ-মাত্রায় উপনীত 

হইতে পারে না বলিয়া উহ! জলিয়। উঠে না। কিন্তু এরূপ 
৮ম চিত্র । 

অবস্থায় দীপশিখা অধিকক্ষণ জলে না; চঞ্চল ও লম্বমান হইয়া 

শীপ্র নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। ইহ! দেখিয়া! শ্রমজীবিগণ বুঝিতে পাঁরে যে 
থনির মধ্যে স্ফোটন-শীগগ গ্যাস্ রহিয়াছে, সুতরাং তাহারা তৎক্ষণাৎ খনি 

পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে ক্ফোটন-শীল গ্যাস্ খনি হইতে নির্গত হইয়া যায় 
তাহার ব্যবস্থা করে। ডেভির দীপ আবিষ্কৃত হওয়া অবধি শ্রমজীবিগণ 

খনির মধ্যে নিরাপদে কার্য করিতে সক্ষম হয়) ইহা দ্াঁর। কত সহশ্র সহশ্র 

লোকের ষে প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যাঁয় না। ফলতঃ 

বিবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ব আবিষ্কৃত হইয়! প্রতিনিয়ত সংসারে কত স্মহৎ 

মঙ্গল সাধিত হইতেছে এবং বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের! জগতের কিরাপ হিতকারী, 

তাহা এই এক ডেভির দীপ দ্বারা সুম্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। 

শিখার ওজ্ৰলয--(1.0071093165) শিখার মধ্যে কঠিন পদার্থ বিগ্যমাঁন 

থাকিয়! এবং উত্তাপ সংযোগে শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়া উহার উজ্জল্য সম্পাদন 

করে। শিখার মধ্যে কঠিন পদার্থ যত অধিক পরিমাণে থাকে, শিখাও তত 

অধিকতর উজ্জ্বল প্রতীয়মান হয়। 

হাইদ্রোজেন্ গ্যাস জালাইলে উহার শিখ! সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না, 
কাঁরণ উহার মধ্যে কোন কঠিন পদার্থ থাকে না। যদি এক খণ্ড প্ল্যাটিনম্ 
ধাতুর তার উক্ত শিখার মধ্যে ধারণ করা 'ায়ঃ তাহা হইলে উক্ত শিখা উজ্জল 
হইয়া দৃষ্টিগোচর হয়। 
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হাইডেনীজেনের শিখা নিশ্বীভ হইলেও উহাতে অত্যন্ত অধিক তাপ 
বিগ্তমাঁন থাকে। 

হাইড্রোজেন ও অক্িজেন্ একত্রে মিশ্রিত করিয়া জালাইলে উহার 
শিখ! অধৃশ্-প্রায় থাকে কিন্তু উহার উত্তাপ সাতিশয় প্রবল হয়। ধাতু 
প্রভৃতি সহজে অদ্রবণীয় কঠিন পদার্থ উক্ত শিখাসংস্পর্শে দ্রবীভূত হইয়া. 
যায়, কিন্তু চুণ প্রভৃতি কতিপয় পদার্থ এত উত্তাপেও দ্রবীভূত হয় ন1। 
এই শিখাঁকে ইংরাজীতে অক্িহাইড্রোজেন্ শিখা € 0%-৮4:0867 181719 ) 

কহে। এই অনৃষ্ঠ-প্রায় শিখার অগ্রভাগে এক খণ্ড শুষ্ক চণের বাতি (11779 
0911001 ) স্থাপন করিলে চুণের কণা সমুহ অত্যধিক উত্তাপ সংযোগে 
অত্যুজ্জল সু্রবর্ণ ধারণ করিয়া অতি তেজস্কর আলোক বিতরণ করে ৯ম চিত্র)। 
ইংরাজীতে এই আলোককে লাইম্ লাইটু (157 11110) কহে। ইহা 

বহুদূর হইতে দৃষ্টিগোচর হর বলিয়া সমুদ্রপথে রাত্রিকালে জাহাজের গতি 
নির্য়ের জন্ত আলোক-্তস্তে € [5817৮-))0039 ) পূর্বে প্রদত্ত হইত। 

এক্ষণে প্রায় সকল আলোক-স্তস্তেই তড়িতালোক ব্যবহৃত হয়। 
১৬শ পরীক্ষ। ।--৯ম চিত্র দর্শিত যন্ত্রটার (ক) নল 

অক্সিজেন এবং (খ) নল হাইড়ৌজেন্ পূর্ণ পাত্রের সহিত 

সংযুক্ত করিয়। দাও । (গ) নল দিয়! এই ছুই গ্যাস. একজে 

মিশ্রিত হইয়। নির্গত হইবে । এক্ষণে এ মিশ্র গ্যাস ভ্বালাইয়। 

শিখ।র অগ্রভাগে একটী চুণের বাতি (ঘ) স্থাপন কর । চুণের 

বাতির ষে স্থানে অঝ্সি-হাইড্রোজেন্ শিখা পতিত হইবে, রা 

তথ। হইতে অত্যুন্্ল শুভ্র আলে।ক নিঃসৃত হইবে। রর চিত্র ্ 

আমর! সচরাঁচর যে সকল দীপ জালাইয়া থাঁকি, অঙ্গারের অতি ুশ্- 

কণাসমূহ তন্মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া! শিখার ওজ্জল্য সম্পাদন করে। উত্তাপ 
যোগে হুমম কঠিন অঙ্গারকণাসমূহ শ্বেতবর্ণ ধারণ করে এবং তজ্জন্ত শিখ! 

উজ্বল দেখায়। উজ্জল শিখার মধ্যে অঙ্গারকণার অস্তিত্ব আমরা পরীক্ষা 

দ্বারা প্রমীণ করিতে পারি। 
১৭শ পরীক্ষ। ।--দীপ শিখার উপরিভাঞ্জে এক থও কাঁচ ব| চীমাযাটার পা ধারণ কর; 

উহাতে একটা কাল দাগ পড়িবে । ইহাক্ষুত গু অঙখ্রকপীয় সমষিমাত্র ; সাধারণতঃ ইহাকে 
ভুষ। কহে। শিখার মধ্যে অঙ্গার-কণ। না থাকিলে উত্ত পদার্থের উপর কখনই ভূষ! পড়ে না। 
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দি কোন উপায়ে শিখাস্থ অঙ্গার-কণাসমূহ সম্পূর্ণ দগ্ধ হইয়া কার্বনিক্ 
এসিড গ্যাসে পরিণত হয়, তাহা হইলে শিখার গুঁজ্জল্য বিনষ্ট হয় অর্থাৎ 

উহ! নিশ্রাভ হইয়া পড়ে কিন্ত উহার উত্ত/প সমধিক প্রবল হয়। বুন্সেন্ 
(0327) নামক বিখ্যাত জর্দান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কৌশলে কোল্গ্যাসের 

নলের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করাইয়া শিখাকে নিশ্রভ অথচ অত্যধিক তাপ-সম্পন্ন 

করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি কোল্গ্যাসের নপের নিয্নপ্রদেশে বায়ু 
প্রবেশের কতকগুলি ছিদ্র রাখিয়া এই কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এই সকল 

ছিত্র দিয়া নলের অভ্য্তপ্ধে গ্যাসের সহিত বাধু মিশ্রিত হয়। এই বাযু-মিশ্রিত 
গ্যাসের মধ্যে অধিক অক্সিজেন খাঁকে বলিয়! উহা! জালাইলে হুক্ম অঙ্গার- 
কণাসমূহ অধিক অক্সিজেন সংযোগে সম্পূর্ণ দগ্ধ হইয়া কার্বনিক্ এমিড গ্যাসে 
পরিনত হয়, সুতরাং কঠিন পদার্থের অভাবে শিখার গুজ্জল্য একেবারে নষ্ট 

হইয়া যায় কিন্তু শিখার উত্তাপ সমধিক প্রবল হয়। ছিদ্রগুলি বন্ত্রথণ্ড দ্বারা 

রুদ্ধ করিলে শিখা পুনরায় উজ্জ্বল হইয়! উঠে। 

স্নিখার গ্রঠন-_ প্রত্যেক জলন্ত শিখ! তিল অধ 
বিভক্তঃ যথ।- 

১ম। কৃষ্ণবর্ণ আভ্যন্তরিক অংশ (13818 ০670681 

2006)1 শিখার ঠিক মধ্যস্থলে এই অংশ (১ম 
চিত্র? ক) দৃষ্টিগোচর হয়, ইহাতে উত্তাপ বা আলোক 
কিছুই থাকে না, কেবল দাহা বাষ্প অবপ্ধাবস্থায় 

বিদ্থমান থাকে । 

১ম চিত্র। 

১৮শ পরীক্ষ। ।-একটী সক দ্বিমুখ-বন্র ফাচনলের (১*ম চিত্র, ঘ) একমুখ শিখার 

ক্কফখণ আত্ান্তরিক অংশে গ্াপন করিলে অপর মুখ হইতে দাহ গ্যাদ্ নির্গত হয় এবং এ গ্যান 
অগনি-সং৫ঘাগে অলিয়! উঠে। 

১৯শ পরীক্ষা 1--একটী স্পিরিট, বাতির শিখার উপরিতাগে একখও কাগজ ক্ষণকাল মাত্র 

থারণ করিস! সরাইয়৷ লইলে কাগজে উপর একটী কৃফবর্ণ বৃত্তাকার রেখাপাত হয় ; এ 
বৃত্বের মধাস্থল খেতবর্ণ থাকে । শিখার 'মধ্যস্থলে উত্তপি 1 আলোক থাফিলে একপ বিড়িত। 

সৃষ্ট হইত দ1.) চতুঃপাগের হায় মধাস্থলেও দহনজদিত কৃষ্ধর্ণ দাগ পড়িত। 
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২*শ পরীক্ষা ।--একটা পোসি'ন্েন ( 5০:561%5 ) পাত্রের যধাসথলে একটা ছিপি গ্াপুন 
করতঃ তছপরি কিঞিৎ বারুদ. রুখিয় & পাত্রের 'চতুঃপাঞে”সরা-দার চালিরা অধ্ি-সংযোগ 
কর। চতুর্দিক ব্যাপিয়! পুবল বেগে শিগ। ্ বলিলেও মধ্যস্থিত বারুদ. জলিয়া৷ উঠঠিষে না। 
ইহার কারণ এই যে উক্ত শিখার মধ্যস্থলে উত্তাগ বা আলোক থাকে না, কেবল নুয়া-সার 

বাম্পরূপে অদদ্ধাবন্থায় অবস্থিতি করে সৃতর।ং বারুদ জলিয়া উঠে না। 

২য়। উজ্জল মধ্যাংশ (1০801010003 £00)--শিখার এই অংশের (১ম 

চিত্র, খ) উত্তাপ বাহিক অংশের স্তায় ভাদুশ অধিক মছে। ইহাঁতে অঙ্গারের ভাগ 
অধিক এবং অক্সিজেন্ অল্প পরিমাণে থাকে । এই অক্গারকণাসমুহ উত্তপ্তা বন্থায় 
সহজে অক্সিজেন্ গ্রহণ করে বলিয়! শিখার এই অংশকে অক্সিজেন্-গ্রাহক শিখা 
(£90001116 9909) কছে। কোন ধাতুর অক্মাইড. নামক যৌগিককে 

এই অংশে উত্তপ্ত করিলে মুল ধাতুটী যৌগিক হইতে পৃথক হইয়৷ পড়ে। 
ইংরাজীতে এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে [২500০00 কহে। 

ওয়। অনৃষ্ত-প্রায় বাহিক অংশ (00-100010003 2076)-_শিখার এই 

অংশের (১ম চিত্র, গ) উত্তাপ সর্বাপেক্ষা অধিক, কারণ ইহাতে অক্সিজেন 
অধিক পরিমাণে থাকে। শিখার এই অংশে সুক্ষ অঙ্গারকণাঁসমুহ অধিক 
অকিিজ্েন্ সংযোগে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়! কার্বনিক্ এসিড. (0890010 4১০10) 

গ্যাসে পরিণত হয়, স্থতরাং কঠিন পদার্থের অভাবে ইহা উজ্জল ন! হইয়। 

অনৃশ্ঠ-প্রায়' থাকে । শিখার এই অংশে অক্সিজেন অধিক থাকে বলিম্না 
ইহাকে অক্সিজেন্-প্রদায়ক শিখ। (08101517€ 1877৩) কহে এবং এই 
অকিজেন্-সংযোগ-প্রক্তিয়াকে ইংরাজীতে 081080107 কছে। 

বাকনলের শিখা-_-১১শ চিত্রে বাকনল 
(810%101)9) দ্বারা পাঁতিত শিখার চিত্র (ক) স্টিল 

প্রদর্শিত হইয়াছে। এই শিখাও তিন অংশে আই 
বিভক্ত। ইহার আত্যন্তরিক অংশে অদঞ্ধ বাষ্প: 

ও বায়ু, একত্রে মিশ্রিত হইয়। অবস্থিতি করে। +- 
মধ্যাংশে কার্বন্ ১১শ চিত্র। 
মনক্সাইভ. (08:00 700108109) নামক দাহ গ্যাস্ বিদ্তমান থাকে । শিখার 

এই «অংশে কোন ধাতুর অক্সাইড. দগ্ধ হইল পিখ! উক্ত যৌগিক হইতে 
অক্িজেন্গ্রহপ করিয়া উহাকে মুল ধাতুতে পরিণত করে, এজস্ত শিখার এই 
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ংশকে অকিজেন্-গ্রাহক শিখা! (1:5000716 98016) কহে । শিখার বাঁক 

ংশ অনৃষ্ত-প্রীয়, এই অংশে অক্সিজেনের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক থাকে। 
অধিকাংশ ধাতু; শিখার এই অংশে উত্তপ্ত হইলে অক্সিজেন্-সংযুক্ত হইয়া 
অক্সাইডে পরিণত হয়ঃ এজন্য ইহা অক্সিজেন্-প্রধায়ক শিখা (0:201510 

98199) নামে অভিহিত। 

তাপন্স্ধীয় অন্ঠান্ত তন্ব নির্বাচিত পাঠ্য বিষয়ের অন্তভূততি নে বলিয়! 
এই পুস্তকে তাহার উল্লেখ কর! গেল না। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 

আলোক (17£1)5)। 

চ্ষুর অভ্যন্তরে রেটিনা ([২600৪,) নামক একটা প্াযুনির্িতি আবরণ 

আছে) উহার উপর আলোক পতিত হইলে দর্শনশক্তির উদ্ভব হয়। পদার্থ 

বিজ্ঞানের যে অংশে আলোক-সন্বদ্ধীয় তত্ব আলোচিত হয়ঃ তাহ'কে আলোক- 

বিজ্ঞান (07063 ) কছে।: 
আলোকের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ । 

নিজ্রমবাদ্ঘ।--আলোকের উৎপত্তি সম্বন্ধে ছুইটা মত প্রচলিত আছে। 

প্রথম মতটা এই যে আলোক এক প্রকার অতি সুক্্ম তারহীন পদার্থ। ইহা 
প্রত্যেক আলোৌকময় পদার্থে বিস্তমান আছে এবং উক্ত পদার্থ গইতে সরল 
রেখায় চতুর্দিকে নিঃস্থত হুইতে থাকে । কাচ প্রভৃতি কতকগুলি স্বচ্ছ 
পদার্থের মধ্য দিয়া ইহ! শ্বচ্ছন্দে গমন করিতে পারে । এই হুল্ম পদার্থ ষে কোন 
আলোকময় পদার্থ হইতে বহির্থত হইয়া আমাদের রেটিনাতে পতিত 

হইলে আমর! উক্ত বস্তকে দেখিতে পাই। সাবু আইজাঁকু নিউটন্ এই 
মতের পোষকতা করেন, এই মতটা নিক্রুমবাদ (1))6075 ০0৫ 10001991070 ) 

নামে পরিচিত। | 

তরঞজবাদ ।--দ্বিতীয় মতানুসাঁরে আলোক একটা পঙ্গার্থ নহে। পূর্বে 

উক্ত হুইয়াছে যে পদার্থের অগুসমষ্টির কম্পন উপস্থিত হইলে তাপের উৎপদ্ভি 
হয়। আণবিক বম্পনের সাতিশয় আধিক্য হইলেই আলোক উৎগর হইক্গা 

খাকে। আলোকমর ঈখর্ (0.07710161003-[501)91) নামক এক অতি লুগ্ধ 

স্িতিদ্থাপক তরল পদার্থ জগভেম় সমগ্ত স্থান এবং পদার্থের মধ্যস্থিত আপধিক 
ব্যবধান ব্যাপিয় রহিয়াছে । কোন' আলোকময় পদার্থের অতি দ্রুত গাপধিক্ক 
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কম্পন ঈথরে আঘাত করিলে তন্মধ্যে অসংখ্য তরঙ্গ উৎপর হইয়া চতুদ্দিকে 
অগ্রসর হইতে থাকে । এই তরগমাল! আমাঁদিগের রেটিনাকে স্পর্ণ করিলে 
আমাদিগের দৃষ্টিজ্ঞানের ম্কুরণ হয় অর্থাৎ উক্ত পদার্থ আমাদিগের নয়ন- 
গোচর হয়। এই দ্বিতীয় মভটা তরঙ্গবাদ (6০91 ০৫ 015001800) ) 

নামে অভিহিত ) এই মতই আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মণ্ডলীর দ্বারা স্বীরুত 
হইয়। থাকে। 

আলোকের উৎপতিস্থল। 

১। অুর্ধ্য ও গ্রহন লক্ষত্রার্দি ।--আমর। দিবাভাগে ক্র্যা এবং রাত্রি- 

কালে গ্রহ নক্ষত্রাদি হইতে আলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আমর! চক্র 

হইতে যে আলোক প্রাপ্ত হই, তাহা চন্ত্রের নিজের আলোক নছে। জন্তু 

জ্যোতিবিহীন পদার্থ, হুর্য্যের কিরণ চন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া উহাকে 

জ্যোতি করে । হৃর্ধ্য ও নক্ষত্রাদির স্যাঁয় চন্দ্র স্ব-প্রকাশ নহে। 

২। তাপ।--কোন পদার্থ অত্যধিক উত্তপ্ত হইলে আলোক প্রদান 
করে। সচরাচর কোন কঠিন ধাভুময় পদার্থ ৫০০০০ হইতে ৬০০০০ 

ভাঁপ-মাত্রীয় উত্তপ্ত হইলে উহা হইতে আলোক নির্গত হয়। একটা 

লোহার গোলা অত্যধিক উত্তপ্ত হইলে উহা! লোহিত বা শ্বেতবর্ণ ধারণ 
করিয়া ধথেই্ট আলোক প্রদান করে। মসোক়্ান্ ল্যাম্পের অত্যন্তরস্থিত 

প্লাটিনমের তার ব! কার্বন্-শলাক1 তড়িৎ-প্রবাহ ঘাঁর! সমধিক উত্তপ্ত হইয়া 
উজ্জ্বল আলোক প্রদান করে। 

২১শ পরীক্ষ! 1--চায়িকে ফ-যুক্ত বুন্গেনের ব্যাটারি ছুই প্রান্ত একটা গোয়।ন্ ল্যান্পের 
মহিত ধোগ কর; উদ্থার ভভ্যনত্স্থ তার উত্তপ্ত হইয়া উচ্ধল আলোক বিতরণ 
করিবে। 

'৩। ক্বাসায়জিক সন্মিলম ।--পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে রাসারনিক 
লন্মিল্ দ্বারা তাপ উৎপর হয় এবং তাপেক্স সাধিশয় আধিক্য হইলেই 
খালাকে উৎপর হয়। কাঠ, কয়লা, বাতি প্রস্ৃতি ইন্ধন জাতীয় যে কো 

পনার্থ রায়ুমধ্যে দগ্ধ হইবার সময় খে জাঁলোক উৎপর হয়, তাহা রাসায়মিক 
স্িরলের. ফল দাত । একখণ্ড পোটসিকসস্ ধাতু জলের মধ্যে দিক্ষেপ 
কিনে যে আালোর উৎপন্ন হয়, তাহাঁও বাদায়নিক মিলের ফল। এই 
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একই কারণে এ্টিমনি ধাতুর চূর্ণ বোতলস্থিত ক্লোরিপ গ্যাপের মধ্যে 
নিক্ষিপ্ত হইলে উহ্? উজ্জ্বল অগ্নি্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করে । 

২২শ পরীক্ষ। |--এক খও প্রোটাসিয়ম্ ধাতু শীতঙগ জগ্গের উপর ফেলিয়া দাও।: জল 

হইতে বিযুজ হাইডোজেন্ গ্যাপ. বেগুণী বর্ণের শিখ! ধারণ করিয়। বলিতে থাকিবে । 

৪। প্রস্ফ,রণ।-_-কতকগুলি জীব ও উদ্তিদু শরীর. হইতে 

স্বভাবতই আলোকের স্মরণ হইয়া থাকে। পার্কত্যপ্রদেশজাত ওষধি 
নামক গুল্ম বিশেষ, খদ্যোথকীট এবং সমুদ্রজাঁত কাঁটাণু বিশেষ ইহার উত্ত্ 
উদ্ধাহরণ স্থল। জলাভূমিতে তরু লতাঁদি পচিয়া কতিপয় গ্যাস উৎপন্ন হয় 
এবং উহারা স্বতঃই দগ্ধ হইয়া আলোক উৎপাদন করে। ইহা আমাদের 
দেশে "আলেয়” নামে প্রনিদ্ধ। গলিত জীবদেহ ও উদ্ভিদ হইতে কখনও 
কখনও আলোকের স্করণ হইয়া থাকে। এতদ্যতীত ক্যাল্সিয়ম্ প্রভৃতি 
কতকগুলি ধাতুর সল্ফাইড. নাঁষক যৌগিককে কিয়ংক্ষণ রৌদ্রে রাখিয়া 
পরে অন্ধকার গৃহের মধ্যে লইন্গা গেলে উহা উচ্ছল ও আলোকময় দেখায়। 

এই শেষোক্ত পদার্থ হইতে এক প্রকার আলোকপ্রদ রং প্রস্তুত হইয়া থাকে ; 
ঘড়ির ডায়াল্ বা অন্ত কোন বস্ততর উপর এই রং মাখাইয়া রৌদ্রে রাখিলে উহা! 

অন্ধকারে উজ্জল দেখায়। এরূপ আঁলোক-সদুরণকে ইংরাঁজীতে [1,0901)0- 
[95061708 কহে। 

২৩শ পরীক্ষা! ।-_ক্যাল্সিয়ম সল্ফ।ইড. পূর্ণ একটা নল রো কিয্নৎক্ষণ রাখিস! বালের 
মধ্যে বন্দ করিয়! রাখ, পরে অন্ধকার গৃহে বাঁক খুলিলে উক্ত পদার্থ উজ্জ্বল দেখাইবে। 

ভড়িভ (219০৮101 )।--ভড়িত সাহায্যে আলোক উৎপন্ন 
হয়। ছুই প্রকার তড়িতের মিলনে যে-অভুজ্জ্যল স্ফুলি্গ উৎপন্ন হয়, তাহাই 
ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ । - 

২৪শ পরীক্ষা ।--চারিফোধ-যুক্ত বুন্সেনের ব্যাটরিগ ছুই প্রান্ত রুঘস্কফে প্রবর্তম- 
কুঙলীয় সহিত সংযুক্ত করিয়। ওঁড়িত-স্ফুলিঙ্গ উৎপাদন রর | 

স্বচ্ছতা ।-ল্লালেক যে দকল পদার্থ ভেদ করিয়া ধাইতে পারে, 
তাহাদিগকে স্বচ্ছ (187508190 ) পদার্থকছে।:. কাঁচ) বাঁধু, জল. ইহার! 
এক একটা স্বচ্ছ পদার্থ । . 

*আরোক য়ে সকল পদার্থ ভেদ করিম “যাইতে পারে না। তাহাদিগকে 
স্বচ্ছ (0009৩ ) পার্থ. কছে, যেমন ধাতু, প্রস্তর, কাঠ ইত্যাদি । .. 
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কতকগুলি পদার্থ আছে যাহার! কাচের ন্তায় শ্বচ্ছ নছে অথচ কাষ্ঠ 

প্রভৃতির সভায় অশ্বচ্ছও নছে। দিও কাচের ন্তায় উহা'দিগের ভিতর দিয়া 

ব্পপর দিকের পদার্থ দেখিতে পাওয়া থাক লা, তথাপি উহ্থাব। আলোকে গতি 
একেবারে রোধ করে না, আলোঁক কতকপরিমাণে উছাদিগের মধ্য দিয়া 

যাইতে পারে। আমরা গ্ররূপ পদার্থকে নাতিম্বচ্ছ (17810310060) 

পদার্থ কহিব। ঘসা কাচ, কাগজ, পোসিলেন্ ইহার উত্তম দুষ্টান্ত 
স্থল। 

২&শ পরীক্ষা ।--একখণ্ড ঘস! কাচ একটা জ্বলন্ত বাতির দগ্গুখে রাখ । কাচখানির তিতর 

দিয়। আলে! আসিবে কিন্তু বাতিটা দেখ! যাইবে ন| । 

ধাতৃগুলি সাধারণতঃ অশ্বচ্ছ বলিয়া অভিহিত হইলেও উহারা স্থলবিশেষে 

প্রত পক্ষে একেবারে অশ্বচ্ছ নহে। ন্বর্ণ সাধারণতঃ অশ্বচ্ছ পদার্থ» কিন্তু 

উহাকে পিটিয়! অতিশয় হুশ্ম পাত প্রপ্তত করিলে আলোক কিয়ৎপরিমাণে 

উত্া ভেদ করিয়া যাইতে পারে। স্বর্ণের অতি হুক্্পাত নীতিম্বচ্ছ পদার্থ 
সমূহের অন্তভূতি। 

আলোক যে সকল পদার্থ বা যে স্থান (978০6) ভেদ করিয়া যাইতে পারে, 

তাহারা ইংরাজীতে মিডিয়ম্ (110101) ) নামেও অভিহিত হইয়া খাকে। 
জল; বাযুঃ শূন্য স্থান ( ৮৪0০৪) ) এক একটা মিডিয়ম্। 

আজলোক-রশ্মি (82) ০? [:8)0)1-- উত্তপ্ত পদার্থ হইতে যেমন 
তাপ-রশ্মি চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ আলোকময় পদার্থ হইতেও আলোক- 

রশ্সি সরল রেখায় চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া থাকে। কতকগুলি লোক একটা 
জ্যোতির্ধ়্ পদার্থের চতুর্দিকে বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান হইলে উক্ত পদার্থ 
প্রত্যেকেরই দৃষ্টিগোচর হইয়! থাকে; ইহার কারণ এই যে আলোক-রশ্ি 
উদ্ত জ্যোতি্শয় পদার্থ হইতে চতুর্দিকেই বিকীর্ণ হইয়া সকল ব্যজিয়ই চক্ষুর 
মধ্যে প্রবেশ করে। আলোক যে সরল রেখায় বিকীর্ণ হইয়া থাকে; 

তাহা নিমলিখিত পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় ১২ 

২৬শ গরীক্ষ।।--দুইথানি কার্ড বোডে”( ১২শ চিত্র ক ও খ) ছুইটা ক্ষুত্র ছি করিস! এরপ 

ভাবে স্থাপন কর যে এ হুইটা ছিত্র একটা সরল রেখায় অবস্থিতি করে। এক্ষণে একটা তাঁত 

বাতি (গ) একখানি কা যোডে'র ছিজ্রের সপ্ুখে রাখিয়া অপর কাভ “ বোডে হি 
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মধ্য দিয়! দেখিলে বাতিটা দেখ! যাইবে ; কিন্তু একখানি কার্ড বোড ব বাতিটী একটু 

পাঞ্থে'র দিকে সরাইয়! দিলে এঁ বাতিটা আর 

দেখ! যাইবে না। ইহার ফাঁরখ এই যে 

এক্ষণে বাতি ও ছিব দুইটা এক সরল রেখায় 

অবস্থিতি করে না, হুতরাং বাতি হইতে 

সয়ল রেখায় প্রধবিত আলোক-রশ্রি দর্শ- 

কের চক্ষর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে ন|। 

১২শ চিত্র। 

যে রেখায় আলোক বিকীর্ণ হয়, তাহার এক একটাকে আলোক- 
রশ্মি কহে। 

রশ্মিগুচ্ছ (7১900 ০ [4181,,) 1--কতকগুলি আলোক-রশ্মি একত্রিত 

হইয়া একটা রশ্মিগুচ্ছ প্রস্তুত করে। রশ্যিগুচ্ছের রশ্মিগুলি সমাস্তরাল (08191- 

151), একমুখী (00125576611) ব1 বনুমুখী (01%9190) ভাবে প্রধাবিত 

হইয়! থাকে (১৩শ চিত্র, ক, খ, গ)। আলোক-রশ্মি যতদুরই অগ্রসর হউক ন 

কেন, উহ্বাদিগের পরস্পরের ব্যবধান সর্ব! সমান থাকিলে উহািগকে সম- 

সরান রশ্মি (1১878119] 7295) বল! যায় (ক) 

যদি রশিগুলি আলোকময় পদার্থ হইতে নির্গত 

হইয়া! কিয়দ,রে একটী বিন্দুতে (7১০70) ০ 

মিলিত হয়, তাহা! হইলে উহাদিগকে একমুখী এ 
রশি (0০059156190 1855) কহে (খ)। অপরন্ত উহারা ১৩শ চিত্র । 

মিলিত ন! হইয়া যতই দুরে গমন করে, ততই যদি পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া 
যায়, তাহা হইলে এ সকল রশ্মিকে। দি রশি (10959715619 1895 ) 

কছে (গ)। 

সুর্য চক্তর; নক্ষত্র গ্রস্ভৃতি বহুদূরে অবস্থিত আলোকময় পদার্থ হইতে যে রম্গি 

পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ সমান্তরাল না হইলেও সমান্তরাল রশ্মি 
খলিয়া বিবেচিত হইয়া থাঁকে। 
* ছায়া (90800 )।-৮অন্থচ্ছ পদার্থের উপর আলোক পতিত হইলে 

আঁলোক-রশ্সি উক্ত পদার্থ তেদ করিয়া, যাইতে পারে না, কৃতরাং পমার্থের 
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পশ্চান্দেশে উক্ত পদার্থের ছায়া 

পতিত হয়। স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর 

দিয়া আলোক গমন করিতে পারে 

বলিয়া উহার ছায়। পড়ে না । 

১৪শ চিত্র। 

যখন আলোকময় বস্ত ক্ষুদ্র অর্থাৎ বিশ্দুর স্তাক় ক্ষুদ্রাকার হয় € ১৪শ চিত্রঃ ক)' 

তখন বস্ত্র (খ)ছংয়া (গ) 

অতি স্প্ঘ ( 91881 ) দেখায় 

কিন্তু আলোকময় পদার্থ বৃহৎ 

হইলে (১৫শ চিত্র, ক) বস্ত্র (খ) 
ছাঁয়া স্পষ্ট হয় না; উহার 

মধ্যাংশ (গ) যেরূপ কাল হয়, 

চতুঃপার্থ (ঘ) সেরপ হয় না। ১৫শ চিত্র। ূ 
ছায়ার এই কুক্তবর্ণ মধ্যাংশকে ইংরাজীতে অন্ধ! কহে (07১8) কহে এবং 
চতুঃপার্স্থিত অপেক্ষাকৃত উজ্জলাংশকে পিন্ব। (17017)72 ) কহে । 

১৫শ চিত্রের মধ্যস্থিত কৃষ্ণবর্ণ মধ্যাংশ (গ) অন্ব! এবং উহার চতুদ্দিকস্থ 
অপেক্ষাকৃত উজ্জ্রাংশ (ঘ) পিনম্বী। আমরা! . ইহাদিগকে যথাক্রমে, 
ঘনছাঁয়! ও উপছায়া কহিব। 

আলোকের গতির বেগ (61010 ০61421)0)1--আলোক-রশ্ি 

কল্পনাতীত দ্রুত গতিতে গমন করে । আমাদিগের দর্শন-শক্তির নীমাস্ত প্রদেশে 

একটা আলোক আনিবামাত্র আমর! তাহা দেখিতে পাই। এই আলোক অতি 

দুরবন্তী হইলেও মুহূর্তমধ্যে আমাধিগের দৃষ্টিগোচর হয়? বহুদূর হইতে 
আসিতে ও অধিক সময়ের অপেক্ষা করে না। আলোকের গতি, কত প্রুত* 

তাহা একটা উদাহরণ দিলেই বুঝা যাইবে। কাঁান দাগিলে গোলা! কত 

ক্রুত গমন করে, তাহা সকলেই একরূপ মনে মনে স্থির করিয়া লইতে 
পেম। গোলার গতি এরূপ জ্রত ভইলেও 'হুর্য্য পুথিবী হইতে এত দুরে 
অবস্থিত ষে হুত্য হইতে যদি ফেছ কামান দাগে; তাহা হইলে কাানেক 
গেোলাটী সতেজে সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আসিতে প্রায় ১৭ বখলর লমক্ক লাগে । 
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কিন্ত আলোক এতই ক্রতগ্বামী যে কুর্ধ্য হইতে পুথিবীতে আিতে উহার 
৮ মিনিট ৮ সেকেও, সময়ের প্রয়োজন হয় মাত্র। বৈজ্ঞানিক পঞ্ডিতগণ 

গবেষণা দ্বারা আলোকের গতির বেগ নিরূপণ করিয়াছেন। প্রতি সেকেও্ডে 
আলোক-রশ্মি ১৮৬১০ মাইল পথ গমন করিতে পারে। 

আলোকমান বা কটোবিটার্ (10/9706667) ।-কোন পদার্থ 
একটী আলোকমধ পদার্থের নিকটে থাকিলে ধত অধিক পরিমাণ আলোক উহার 

উপর পতিত হয়, দুরে লইয়! গেলে মেরূপ হয় না) উহা! যতই দূরে অপনারিত 
হয়, ততই আলোকের পরিমাণের হান হইয়া! থাকে । রাত্রিকালে আমরা পুস্তক 
দীপের কাছে রাখির] পাঠ করিয়া থাকি; পুস্তকখানি দীপ হইতে যত অধিক 

দূরে লহয়। বা ওয়া যায়, ততই অক্ষরগুলি অম্প্ট হইয়! যায় কারণ দীপ হইতে 
ক্রমশঃ অল্প পরিমাণ আলোক অক্ষরের উপর পতিত হয়। কোন পদার্থ 

আলোক প্রদ পদার্থ হইতে ১ হাত দূরে থাকিলে যে পরিমাণ আলোক প্রাপ্ত হয়, 

২ হাত দূরে থাকিলে উহার $ পরিমাণ, ৩ হাত দুরে থাকিলে $ পর্ষিমাঁপ। 
এবং ৪ হাত দূরে থাকিলে ৮ পরিমাণ আলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে 
নিয়ম অন্থসারে পদার্থের দুরত্ব ভেদে আলোকপতনের এইরূপ তারতম্য হইয়া 
থাকে,*তাহ! নিষ্লে লিখিত হইল £-_- 

“£1061776670886/ 0/ /01৮ 22)765 2528758182৭. 016 87476 ০0/ 

£%2 015107106.” 

যে স্ব ঘার আলোকের উজ্জ্বলতা পরিমিত হ্য়, তাহাঁকে ফটোমিটার্ 

কহে। বুনসেনের ফটোধিটার্ এই কাঁধ্যের জন্তু সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া 

থাকে । একটা আদর্শ-বাতির (3800870 0818) আলোকের সহিত 

অপর সকল আলোকময় পদার্থের উজ্জলতা৷ পরীক্ষিত হইয়! থাকে এবং উহার 
আলোক আঘর্শ-বাতির আলোক অপেক্ষা বন্ত গুণ অধিক উজ্জ্বল), তাহা 

তত *5080019 79%/৩1১* এই কথা দ্বার! নির্দিষ্ট হইয়! থাকে। 

আলোকের প্রতিফলন (09790602001 11817) 1২-একখণ্ড 

কাঁচের সম্মুথে একটী জলস্ত বাতি রাখিলে আলোক-রশ্মি কাঁচ ভেদ করিয়ু 
যাইতে পারে কিন্তু কাচের পরিবর্তে ঘদি এক খণ্ড টিনের পাত রাখি, তাঁছা 

হইলে আলোক উহার ষথ) পিয়া গমন করিতে পারে না, টিনের পশ্চার্দেশ 
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অন্ধকারময় থাকে অর্থাৎ এ স্থানে টিনের পাতের ছায়! পড়ে। এক্ষণে দেখা 

ষাউক যে, যে আলোক টিনের পাতের উপর পতিত হয়, তাহা কোথায় যায়। 

ঘরের মধ্যে যেখালে রৌদ্র পড়িয়াছে, সেইখানে ঘি আমরা একখানি দর্পণ 

রাখি, তাহ! হইলে দেখিব *যে দেওয়ালের উপর বা ছাদের নিয়তলে নুর্য্যা- 

লোকের একটা প্রতিবিশ্ব পড়িরাছে। দর্পণখানি রৌদ্র হইতে সরাইয়। লইলে 

আলোকের প্রতিবিস্ব অদৃত্ত হয়। দর্পণ পূর্বোক্ত টিনের পাতের স্তায় একটা 

মন্থণ অস্বচ্ছ পদার্থ, কারণ দর্পন কাচনির্মিত হইলেও উহার পশ্চান্দেশে 

পারদের যে অন্বঙ্ছ আবরণ থাকে, আলোক তাহা তেদ করিয়! যাইতে পারে 

না। অতএব দ্রেখা যাইতেছে যে আলোক দর্পণের উপর পতিত হইলে 

উহাকে ভেদ করিয়! ন। ষাইক্পা! উপরদিকে সরিয়া যাঁয়। 

এইরূপে যে কোন মস্থণ অস্বচ্ছ পদার্থের উপর আলোক-রগ্সি পতিত হইলে 

উহার কিয়দংশ তৎক্ষণাৎ প্রতিহত হইয়! অগ্তদিকে 

প্রধাবিত হয়। আলে'কের গতির এইরূপ এ 

১৬শ চিত্র। 

পরিবর্তনকে প্রতিফলন (চ১৪50000) কহে। 

মনে কর গৃহের জানালায় একটা ছিদ্র (১৬শ 

চিত্র, ক) রহিয়াছে এবং উহার মধ্য দিয়া সৃুর্যয-রশি গৃহ মধ্যে 

প্রবেশ করিয়া (থ) নামক দর্পণের উপর পতিত হইয়াছে। আলোক- 

রশ্মি কে খ) দর্পণের উপর পতিত হইবামাত্র অন্তদিকে অর্থাৎ খগরেথায় 

প্রতিফলিত হইয়া মন্তকের উপরিভাগে ছাদের নিয়ে (গ) নামক স্থানে 

একটী আলোকের প্রতিবিষ্ব উৎপাদন করিবে। 

যে আলোক-রশ্মি (ক খ) ঘর্পণের উপর পঠিত হয়, তাহাকে আপতিত 

রশি (1[000576 18% ) এবং যে আলোক-রশ্মি খগ) প্রতিহত হইয়া 

অন্যদিকে ধাবিত হর, তাহাকে প্রতিফলিত রশি (16০৩৫ 12) কছে। 
সমতল দর্পণের যে স্থানে (খ) আপতিত রশ্মি পতিত হয়ঃ তথ] হইতে 

একটা জন্থ রেখা (79:06100100]21) খ ঘটানিলে উহ! আপতিত রশি ও 

প্রতিফলিত বশির সহিত এক একট! কোণ (40816) প্রস্তত করে, ঘথ! ক খগ 

এবং ধখগ। এই হুইটা কোণ যথাক্রমে আপতিত কোণ (4081৩ ০6101 

হা 
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8610) এবং প্রতিফলিত কোণ (4019 01179750097) নামে অভিহিত হয় । 

আপতিত কোণ সর্বথা প্রতিফলিত কোণের সমান হইয়। খাকে। নিম্নধিখিত 

ছুইটা নিয়ম দ্বার। আলোকের প্রতিফলন সম্পন্ন হইয়া থাঁকে £- 
(১ আপতিত কোণ প্রতিফলিত" কোণের সহিত সমান (1009 21819 ০ 

1110109006 15.9002] %0 011 21781 06190606101) )। 

(২) আপতিত রশ্মি ও প্রতিফলিত রশ্মি এক সমতলে ( 1279) 

অবস্থিতি করে। এই সমতল? যেস্থানে রশি পতিত হয়, তাহার 
উপর লম্বরেখায় অবস্থিত (089 11001097৪00 0) 79160$60 

1255 219 00৮) 07 006 5210 [18116 11101) 19 709106001- 

০012 6০0 009 169600175 501909 )। 

পদার্থ যত অধিক মস্থণ হয়, উহা! দ্বারা তত অধিক পরিমাণ আলোক 

প্রতিফলিত হইয়া থাকে, কিন্তু কোন পদের দ্বারাই সমস্ত আলোক 
একেবারে প্রতিফলিত হয় না। অতিশয় মণ পদার্থও সামান্ত পরিমাণ 

আলোক শোষণ করিয়! লয়। অত্যজ্ৰল ধাতু-নির্ম্িত পার্থ হইতে অধিক 
পরিমাণ আলোক প্রতিফলিত হইয়| থাকে, সামান্ত পরিমাণ আলোক শোবিত 

হয় মাত্রণ কুষ্ণবর্ণ পদার্থ দ্বারা আলোক একেবারেই গ্রতিফপিত হয় না, 
উহ! সমস্ত আলোক শোষণ করিয়! লয়। নাতিশ্বচ্ছ পদার্থ দ্বারা আলোকের 

কিয়বংশ প্রতিফলিত হয়ঃ ,কিয়দংশ শোঁধিত হয় এবং অবশিষ্টাংশ উহা ভেদ 
করিয়] গমন করে। 

বিক্ষিপ্ত আলোক (70105901787) 1-__কোন পদার্থের উপর 
আলোক-রশ্মি পতিত হইলে উহার মস্থণতাঁর তাঁরতম্যান্থুসারে বিভিন্নভাবে 
আলোকের প্রতিফলন হুইয়! থাঁকে | যখন অধিকাংশ আলোক-রশ্রি প্রতিফলিত 
হইয়া এক নির্দিষ্ট দিকে প্রধাঁধিত হয় অর্থাৎ ঘখন আপতিত কোণ প্রতিফলিত 

কোঁশের সহিত সমান হয় তপন উক্ত প্রতিফলনকে আমরা নিয়ন্ত্রিত 

(292৪: ) প্রতিফলন কহিয়া থাকি । পদার্থ যতই মস্থণ হয়, উহা! 

দ্বারা আলোকের নিয়ন্ত্িত প্রতিফলন ততই অধিক হইয়া থাকে । নিয়ন্ত্রিত 
প্রতিফলন অত্যন্ত অধিক হইলে আলোক-প্রতিফলনকারী পদার্থ আমাদিগের 
দৃষ্টিগোচর ভয় না, কেবল প্রতিফলিত আলোঁকই আমর! দেখিতে পাই। 
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কিন্তু অধিকাংশ বস্ত হইতে আলোক কোন এক নির্দিষ্ট পথে প্রতিফলিত 

না হুইয়! চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ আলোককে আমরা 
বিক্ষিপ্ত (101601590 07 509009190 ) আলোক কহিয়া থাকি । এই বিক্ষিপ্ত 

আলোকের সাহাষ্যেই অধিকাংশ বস্ত আমাদিগের দৃষ্টিগোচর ভয়। যে সকল 
বস্ত শ্বতঃই দীর্চিমান (যেমন ক্তর্ধা) দীপালোক ইত্যাদি), ত।হারা নিজ নিজ 

আলোক দ্বারাই গ্রকাশমান হইয়। থাকে। কিন্তু অধিকাংশ বন্ধই স্ব 

বীপ্তিমান নহে । বৃক্ষ, অক্রালিকা, গৃহের আসবব, পঞ্ত, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি 

যে সকল পদার্থ সর্বদ1 আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়ঃ ত।হাদিগের উপর সুধ্য ব! 

দীপের আলোক পতিত হইলে উহ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া! আমা্দিগের চক্ষুর 
মধ্যে প্রবেশ করে। এই বিক্ষিপ্ত আলোক স'হাষ্েই আমরা এ সকল বস্ত্রকে 

দেখিতে পাই। যে বস্তু হইতে যত অধিক পরিমাণ আলোক বিক্ষিগ্র হয়, 
সেই বস্তু ততই স্ুম্পষ্টক্ধপে আঁমাদিগের নয়নগোচর হইয়া থাকে। 'এই 

কারণে গৃহের ভিতর হইতে বহিঃস্থিত পদার্থ দেখিলে উহাকে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল 

দেখায়, কিন্তু বাহির হইতে গৃহের অভ্যন্তরস্থিত পদার্থকে দেখিলে উহাকে 

সুস্পষ্ট দেখ! যায় ন।। 

আলোকময় পদার্থ হইতে আলোক-রশ্মি এককালে (105005) সবল রেখায় 

'রেটিনার উপর পতিত হইলে আমরা পদার্থটী যে স্থানে অবস্থিত আছে; 

উহাকে ঠিক তথায় দেখিতে পাই। কিন্তু প্রতিফলন বা অন্ত কোন কারণে 
আলোঁক-রশ্মির গতির পরিবর্তন ঘটিলে অর্থাৎ আলোকময় বস্ত হইতে রশ্বি 

এককালে সরল রেখায় চক্ষুর মধ্যে পতিত না হইলে আমর! উক্ত পদার্থকে 

যথাস্থানে দেখিতে পাই না। এরূপ স্থলে চক্ষুর মধ্যে যে আলোক-রশ্নি 

প্রবিষ্ট হয়) এ রশ্মিকে সরল রেখায় চক্ষুর সন্মুথে লম্বা করিয়া টালিলে এ 

বেখারই এক অংশে উক্ত পদার্থ অবস্থিত থাকিতে দেখা! ষায়। পা্স্থ চিত্র 

দেখিলেই ইহ1 স্পষ্টর্ূপে বোধগম্য হইবে। 
মনে কর একটী আলোক-রশ্মি (১৭শ চিত্র, £ সি 

ক খ) সরল রেখায় এককালে না আলিয়া হাল 

প্রতিফলন দ্বারা: বক্রগতি হইয়। খ গরেখায় | 

চক্ষুর মধ প্রবিষ্ট হইর। এক্ষণে আমরা (ক) ১৭শ চিত্র। 



আলোক । ৪৯ 

বস্তটা যেস্থানৈ যথার্থ রহিয়াছে, তথায় ন৷ দেখিয়া! চক্ষুপ্রবিষ্ট আলোক-রশ্ি 

(গখ) হুইতে চক্ষুর সশ্ুখভাগে সরল রেখা টানিয়া ও রেখার উপর (ঘ) 
নামক স্থানে উক্ত বস্তকে দেখিতে পাইব। আলোকের পরাবর্তন (20- 

(0010) আলোচন1 করিবার সময়ে আমরা! এ বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা করিৰ। 

দর্পণ (001701)1--যে মস্থণ পদার্থ প্রতিফলন বারা সঙ্দুখস্থিত 

স্তর প্রতিকৃতি প্রদর্শন করে, তাহাকে দর্পণ কছে। ষেস্থানে' উক্ত পদার্থটী 

দৃগ্তমান হয়, উহাই এ স্তর প্রতিবিষ্ব বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । | 
দর্পণে আমর! যে প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই, আলোকের প্রর্তিফলন দ্বারাই 

তাহা উৎপন্ন হয় এবং পূর্কোল্লিখিত কারণে আমরা বস্তুটী যথাস্থানে না দেখিয়া 
চক্ষুপ্রবিষ্ট প্রতিফলিত আলোক-রশ্মি হইতে সন্মুখভাগে সরল রেখা টানিয়' 
'ঈী রেখার এক অংশে উহাকে অবস্থিত থাকিতে দেখি । এইজন্য আমরা 

প্রকৃত বস্ত না দেখিয়! উহার একটা প্রতিবিষ্ব দেখি মাত্র । 

দর্পণ সমতল (01876) এবং বক্র-পুষ্ঠ (04:৮0), এই ছুই প্রকার 
গঠনের হ্ইয়া থাকে । আমরা বেশবিন্তাম করিবার জন্য যে সকল দর্পণ 

বাবার করিয়া থাঁকি, তাহাদিগকে সমতল দর্পণ কহে! সচরাচর টিন ও 

গারদের মিশ্রণে যে সঙ্কর ধাতু (10) 207816912) উৎপন্ন হয়, কাচের পৃষ্ঠে তাহা 
পাগাইয়া'অথবা কাঁচের পৃষ্ঠটদেশ প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা রৌপ্য-ম্ডিত করিয়। দর্পণ 

প্রস্তুত করা হয়। ইহা ব্যতীত ধাতু-নির্ষিত দর্পণও ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । সম- 
তল দপণের সম্মুখে কোন বস্ত রাখিলে আমর! দর্পণের পশ্চাদ্দেশে উহার প্রতি- 
বিশ্ব (11796) দেখিতে পাই। ইহার কারণ এই যে উক্ত বসব হইতে দর্পণের 

উপর যে আলোক-রশ্মি পতিত হয়, তাহ দর্পণ দ্বার! প্রতিফলিত হইয়। ভিন্ন 
রেখায় আমাদিগের চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে চক্ষুর 

মধে যে আলোক-রশ্মি প্রবেশ করে, উহ! হইতে 

সম্মুণ দিকে সরল রেখ! টানিলে এঁ বেখার এক 

অংশে উক্ত বস্তর প্রতিবিষ্ব অবস্থিত থাকিতে দেখা 

যায়। স্থৃতরাং পার্বস্থ চিত্রের কবস্তথগদর্পণের 

সম্মাধে থাকিলেও উহার প্রতিবিষ্ব (চ) দর্পণের 

পণ্চছদ্দেশে চক্ষুপ্রবিষ্ধ আলোক-রশ্মি € খ ও ঘগ 
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সরল রেখাঘয়ের প্রলম্বিত অংশে অবস্থিত থাকিতে দেখা যায়। প্রতিফলন 

দ্বার! প্রতিমূর্তির দক্ষিণাংশ বস্তর বাঁম ভাগ নির্দেশ করে এবং উহার বামাংশ 
দ্বারা বস্বর দক্ষিণ-ভাগ কুচিত হয়। প্রতিমুর্তিট বস্তুর ১10159৮1091 বলিয়াই 

এইরূপ হইয়! থাকে । 

দর্পণের সম্মুখে অবস্থান করিলে এ স্থান হইতে আমর আমাদিগের প্রা তি- 

বিশ্ব দেখিতে পাই কিন্তু যদি কোন বস্ত দর্পণের এক পাশ্বে অবস্থান কবে, তাহা 
হইলে তাহা হইতে অ।লোক-রশ্মি দর্পণের উপর পতিত হইলেও সম্মুখ 

হইতে উহার গ্রতিবিস্ব আমরা দেখিতে পাই না। ইহার কারণ এই বে 
সকল আলোক-রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া অন্যদিকে গমন করে, আমাদের 
চক্ষুর মধো প্রবেশ করে না। আমর! যদি দর্পণের অপর পার্খে কিঞিি সরিয়। 

যাই। তাহা হইলে এ বস্তু দেখিতে পাইবঃ কেননা আলোক -প্রতিফলনের 

প্রথম নিয়মানুলারে প্রতিফণিত রশ্মি দর্পণ হইতে সোক্জান্জি না আদিয়া 
বক্র হইয়। এ পথে গমন করিয়া আমাদের চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করিবে । 

সমতল দর্পণের ধর্ম ।__সমতল দর্পণে বস্তর যে প্রতিবিশ্ব পতিত 
হয় তাহা কল্পিত বা! অপ্রকৃত অর্থাৎ উহার অস্তিত্ব নাই, উহা দৃষ্টিত্রম 

মাত্র। এনপ প্রতিবিষ্বকে আমরা অপ্ররূত প্রতিবিহ্থ ( 10009] 101505 ), 

কহিব। মালোক-রশ্মি যখন দর্পণ ভেদ করিয়া উহার পশ্চান্দেশে যাইতৈ পারে 

না, তখন পর্পণের পশ্চাঙ্ভাগে অবস্থিত গ্রাতিবিথ কল্পিত ব্যতীত প্রকৃত (1২০৪1) 

হওয়। অসম্ভব স্থুতরাং উহ! চক্ষুর ভ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে। 

যদি কোন পদার্থ ছুইখানি সমান্তরাল সমল দর্পণের মধ্যে রাখ! বায়। 

তাহা হইলে প্রাত্যক দর্পণে এ পদার্থের অনেকগুলি প্রতিবি্ব একাগীর 

পশ্চাতে আর একটী অবস্থিত রহিয়াছে দেখা যায়। 
ঘা দ্ুইথানি সমতল দর্পণ সমকোণে (6 0101)0 8108153 ) রাখিয়। 

উভয়ের মধ্যে একটা বস্তব রাখ! বায় তাহা হুইলে আমরা প্রতোক দর্পণের 

সখ্য উক্ত বস্তর তিনটামাত্র গ্রতিবিস্ব দেখিতে পাইব। 

তিন্থানি সমতল দর্পণ কোণাকুণি রাখিয়। উহাঞ্জিঃগর মধ্যস্থলে কোন বস্তু 

রাখিলে উক্ত বস্তর অনেকগুলি প্রতিবিষ্ব দর্পণে প্রতিফলিত হইতে দেখা বার । 

বহরূপবীক্ষণ ( [91513990৩ ) নামক খেলনার মধ্যে নানাবিধ রগ 



আলোক । ৫১ 

কাঁচ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে তিনথানি সমতল দর্পণ কোপাকুণি 

ভাবে অবস্থিত থাঁঞে এবং অল্প সংখ্যক মাত্র রঙ্গিন ভীঁঙ্গ। কাঁচ দর্পণগুলির মধ্যে 

রাখা হইলে ও উহ্বাদিগের দ্বারা প্রতিফলিত হুইয়! বহুসংখ্যক দেখায় । 

বক্রুপৃন্ঠ দর্পণ (081560. 1117707) 1--যে দর্পণের উপরিভাগ গোল, 

তাহাকে বক্রপৃষ্ঠ দর্পণ কছে। বক্রপৃষ্ঠ দর্পণ ছুই প্রকাঁর-_নিল্নগর্ভ (০০70০৪৮০) 

এবং স্কীতপৃষ্ঠ (00920%5%) | একখানি ঘড়ির কাচ (৬2101) £1999) হইতৈ এই 

ছুই প্রকার দর্পণেরই গঠন সহজে বোধগম্য হইবে। ঘড়ির কাচের পৃষ্ঠ দেশে 

টিন্ ও পাঁরদের মিশ্রণ লাগাইলে উহার অভ্যন্তর প্রদেশ নিয়গর্ভ দর্পণের 

কাঁধ্য .করিবে ; কিন্তু ঘড়ির কাঁচের ভিতর পৃষ্ঠে টিন ও পারদের মিশ্রণ 

লাগাইলে উহার উপরিভাগ ক্কীতপৃষ্ঠ দর্পণের কার্য করিবে। 

নিন্্গর্ভ দর্পণের ধর্ম ।-_নিয়গর্ত দর্পণ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র সমতল 

দর্পণের সমষ্টি মাত্র । নিম্নগর্ভ দর্পণে আলোক-রপ্রি পতিত হইলে প্রতিফলন 

দারা একমুখী (00185186100) হইয়া একস্থানে একটী বিন্দুতে (1১010) 

সম্মিলিত হয়। এই বিন্দুকে রশ্ি-কেন্ত্র (০০9) কহে। যে সরল রেখায় এই 

রশ্মি-কেন্ত্র অবস্থিতি করে, ভাহাকে উক্ত দপণের মুখ্য অক্ষ-রেখা (271700109] 

2১05) কহে। দর্পণের কেন্দ্র (050৮6) মুখ্য অক্ষ-রেখার উপব অবস্থিত 

থাকে এই কেন্দ্রকে গোলত-কেন্দ্র (07৮6 96 001%8015) কহছে। 

১৯শ চিত্র দেখিলেই এই অংশগুলি বৌধগম্য হইবে। 

১৯শ চিত্রে অতি দুরস্থিত আলোকপ্রদ বস্ত. হইতে আলোঁক-রশ্মি (চে) 

নিষ্গর্ভ দর্পণের (ক খ) উপর সমাস্তরালগাবে পতিত হইয়াছে। এই 

সমান্তরাল আলোক-রশ্মি দর্পণ দ্বারা প্রতিফলিত হইয়া মুখ্য অক্ষ-রেখার 

. €(গ ঘ) উপর, দর্পণ ও উহার গোলত্ব-কেন্ত্রের (গ) ঠিক মধ্যস্থলে 

বে বিন্দুতে (ঘ ) মিলিত হয়) সেই বিন্দৃকে উক্ত ঘর্পগের মুখ্য রশ্মি-কেন্ত্ 

( 65005] [0০89) কহে। এই চিত্রে ঘ বিন্দু, দর্পণের মুখ্য রশ্মি-কেন্ত্র। 

ক খ-_নিয়গর্ভ বক্র-পৃষ্ট দর্পণ । 
গঘ-_মুখ্য অক্ষ-রেখা | 
গ-গোলত্ব কেন্ত্র। 
ঘ--মৃখ্য রশা-কেন্ত্র। 

চ-.সমাস্তরাল আলোক-রশ্মি। ১৯শ চিত্র। 



৫২ রসায়ন-সুত্র । 

কোন একটী বস্তু একখানি নিষ্নগর্ভ দর্পণের সম্গুথে রাখিলে অথবা উহাতে মুখ 

দেখিলে উক্ত বস্তর বা নিজের একটা ক্ষুদ্র ও বিপর্যস্ত (30911 81:0.17)%91690) 

প্রতিবিশ্ব দেখিতে পাওয়া যায় । এইরূপ প্রতিবিঘ্ধ দেখিয়! এঁ দর্পণখানি যে নিষ্নগর্ভ 

(0০000৪96)১ তাহ! আমর! জানিতে পারি । ইহ! একটী প্রক্কত গ্রতিবি্ব (6৪1 

[1089), কারণ একখানি ঘনাকার কাঁগজ বা কাপড়ের পার্দা (307551)), দর্পণ 

ও উক্ত বস্তুর মধ্যব্তী স্থানে স্থাপিত করিয়া সম্ুখ বা পশ্চান্দেশে ধীরে ধীকে সরা- 

ইলে একস্থানে এ প্রতিবিস্বকে পর্দীর উপর পতিত হুইতে দেখা যাঁয়। প্রতিবিস্বটী 
প্রকৃত না হইলে পর্দার উপর উহ! কখনই পতিত হইত না । এক্ষণে যদি এ 

বস্তুকে ক্রমে ক্রমে দর্পণের নিকটে আন হয়, তাহা হইলে পর্দার উপরে ' পতিত 

ঁ প্রতিবিষ্বটা ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে । বস্তটা দর্পণের গোলত্ব-কেন্ত্র ও মুখ্য 
রশ্মিকেন্দ্রের মধ্যে অবস্থিত্ি করিলে উহার প্রতিবিষ্ব দর্পণের দিকে না পড়িয়া 

বস্তর সন্মখদিকে পতিত হয়) কিন্তু উহাও প্রক্কতঃপ্রতিবিস্ব, কারণ উক্ত বস্তুর 
সম্মুথদিকে একটা পদ্দা রাঁখিলে উহ!র উপর বস্তুটার বৃহৎ ও বিপর্য্যস্ত প্রতিবিষ্ব 

পতিত হইতে দেখা যায়। এক্ষণে বস্তটা আরও সরাইয়] দর্পণের মুখ্য রশ্বি- 

কেন্দ্রের স্থানে রাঁখিলে উহার প্রতিবিশ্ব আর দেখিতে পাঁওয়া যায় না, কারণ 

এইস্থানে থাকিলে বস্ত হইতে যে আলোক-রশ্ি দর্পণের উপর পতিত হয়, 

তাঁহারা সমান্তরাঁভীবে প্রতিফলিত হয়) সুতরাং একটা বিল্দৃতে মিলিত 

হয় না বলিয়া মোঁটেই প্রতিবিষ গঠিত হয় না। বস্তটী দর্পণ ও উহীর মুখ্য 
রশ্মি-কেন্দ্ের মধ্যে রাখিলে দর্পণের মধো উক্ত বস্তর একটা প্রতিবিষ্ব দেখিতে 

পাওয়া যাঁয়। কিন্তু এবারে প্রতিবিষ্বটা ছোঁটি ও] বিপধ্যন্ত না হইয়! বৃহৎ ও 

সোজা দেখিতে পাওয়। যায়। এই প্রতিবিষ্ব দর্পণের পশ্চাতে অবস্থিত 
করে; কিন্তু যন আলোক-দশ্মি উক্ত দর্পণ ভেদ করিয়! পশ্চাদ্দেশে বাইতে. 

পাঁরে না, তখন এই প্রতিবিশ্ব অবশ্ঠই অগ্রকৃত (1091), এজন্য আমর! 

পর্দার উপর এই প্রত্তিবিশ্ব পাতিত করিতে পারি ন|। 
নিয়গর্ভ দর্পণে আলোক-রশ্ বহুমুখী (13152125%) হইয়া পড়িলে প্রতি- 

ফলিত হইয়া মুখ) রশি-কেন্ত্র (011001081 ঢ 0০83) ও দর্পণের গোলত্ব-কেন্তের, 

(09200501 ০৮1৮80016) এধো,অক্ষরেখার এক অংশে মিলিত হন্গ | যে বিন্দুতে 

উহার মিলিত হয়, তাহাঁকে সহযোগী রশি-কেন্জ্র (০০077102219 70003) কে । 



আরংলাক। ৫: 

দ্াছুক দর্পণ (30001760010) 1-্ুর্য্যের আলোক লিক্গর্ড 
দর্পণে পতিত হইলে সমস্ত তাগ-রশ্মি উক্ত দর্পণের মুখ্য রশ্মি-কেন্ত্রে 

মিলিত হইয়া একটা অত্যু্চ বিন্দু উৎপাদন করে। ইহার, উত্তাপ এত 
অধিক যে একখণ্ড কাগজ, কাপড় বা অন্ত কোন দাহ পদার্থ এই বিন্বুর 
সংস্পর্শে আসিলে উহ! অনতিবিলম্বে জলিয়া যাঁয়। এই জগ্ত নিম্নগর্ 

ঘর্গণকে দাহক দগণি (3070 80100) কহে। এপ প্রবাদ আছে যে 
প্রাচীনকালে হুর্ধযালোক সাহায্যে দাহক দর্পণ দ্বারা শত্রদগের যুদ্ধ জাহাজ 

দগ্ধ করা হইত । 

স্কীতপৃষ্ঠ পণ (0070%5% 1117007)1- স্দীতপৃষ্ঠ দর্গণের সন্ভুথে 
কোন বস্ত রাখিলে দর্পণের মধো এ বস্তর একটা ক্ষুদ্র 'ও সোজ! গ্রতিবিষ্ 
দেখিতে পাওয়া যায়। এ প্রতিবিশ্ব অপ্রকৃত, কারণ উহা! দর্পণের পশ্চান্তাগে 

থাকে এবং পর্দার উপর উহাকে পাতিত করিতে পারা যায় না। ন্ীতপৃষ্ঠ 

দর্গণ দ্বারা প্রতিফলিত প্রতিবিষ্ব সকল সময়েই অপ্রককত ( স1ট99] ) 

হইয়। থাকে । 
পরাবর্তন (7২9690৮০9)1-_আলোক-রশ্মি এক ম্বচ্ছ পদার্থ 

(11501007) ভেদ করিয়! তির্ঘযকৃভাঁবে অধিকতর ঘন বা পাতলা অপর স্বচ্ছ 
পদার্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই উহার গতির পরিবর্তন হয়, কিন্তু এ ছুইটা 
স্বচ্ছ পদার্থের ঘনত্ব যদি সমান হয়, তাহা হইলে আলোকের গতির .কোন 

পরিবর্তন হইবে না। মনে কর একটা আলোক-রশ্মি বায়ু হইতে জল বা কাচের 
মধ্যে প্রবেশ করিতেছে । আলোক-রশ্মি যতক্ষণ বায়ুর মধ্যে থাকিবে, ততঙ্গণ 

উহ্থা একটী সরল রেখায় অগ্রসর হইবে, 'কিস্ত জঙগ বা কাচের মধে) প্রবেশ 

করিবার সময় উহার গতির ঈষৎ পরিবর্তন হইবে এবং যতক্ষণ জল বা কাচের 
মধ্যে থাকিবে, ততক্ষণ উহ উক্ত পরিবর্তিত লরল রেখায় (সুতরাং প্রথম রেখা 
হইতে বিভিন্ন রেখায় ) অগ্রনর হইবে। পরবে উক্ত আলোক-রশ্মি বন জল 

বা কাঁচ ভেদ করিয়। বাযু বা অপর কোন স্বচ্ছ পদার্থের মধ্যে পুনঃ 

প্রবেশ করিবে, তখন উহ্বার গতির পুনরায় পরিবর্তন হইবে এবং উহা! ভিন্ন 

পাথে অপর একটা নূতন সরল রেখা অবলঙন করিম! অগ্রসর হইতে থাকিবে। 
পরপৃষ্ঠায় ২*শ চিত্র দেণিলেই ইহা! বোধগম্য হইবে। রর 
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মনে কর (ক) একটী আলোক-রশ্মি (থ) পাত্রের উপরিস্থিত ক্ষুদ্র ছিদ্র (গ) 

দিয়া পাঁজর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । পাত্রটী বাযুপুর্ণ 

বলিয়া উহা! কথ সরল রেখায় ধাবিত হইয়াছে এবং ৫ 

পাত্রের তলদেশে ঘ নামক স্থানে পতিত হইয়াছে; 

আমরা খ্ঁ স্থানে আলোকের প্রতিবিষ্ব দেখিতে পাঁইৰ। ধু 

এক্ষণে এই পাত্রের মধ্যে যদি জল ঢাল! যায়, তাহ! হইলে 
দেখা যাইবে যে আলোঁক-রশ্মি পূর্ববঙ্গির্দি রেখায় ২০শ চিত্র। 
অগ্রসর ন। হইয়া ভিন্ন পথে চছ চিহ্নিত সরল রেখায় ২১শ চিত্র) জল মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়াছে, সুতরাং অখিলোকের প্রতিবিষ্থ পূর্বোক্ত ঘ চিত স্থানে (২*শ চিত্র) 

পতিত ন৷ হইয়া ২১শ চিত্রস্থ ছ চিহ্নিত স্থানে পতিত 
হইবে। ইহার কারণ এই যে এক স্বচ্ছ পদার্থ (বায়ু) 
হইতে অধিকতর ঘন অপর স্বচ্ছ পদার্থে (জল) পরা্টিশ 

করিবার সময় আলোক-রশ্বির গতির পরিবর্তন সাধিত 

হইয়াছে । উহা! প্রথমে যে সরল রেখায় প্রধাবিত 11 4 

হইতেছিলঃ তাহা পরিত্যাগ করিয়া বক্র হুইয়া অপর ২১শ চিত্র। 
একটী সরল রেখায় গমন করিয়াছে, স্থতরাং আমরা আলোকময় বস্তর প্রতিবিশ্ব 

২*শ চিত্রস্থ ঘ চিক্কিত স্থানে ন। দেখিয়া ২১শ চিত্রের ছ চিন্তিত স্থানে দেখিতে 

পাইন্ডেছি। বাষু অপেক্ষা! জল ঘন; অতএব এস্কলে দেখা যাইতেছে যে একটা 
স্বচ্ছ পদার্থ হইতে অপেক্ষাকৃত খন অপর স্বচ্ছ পদার্থে প্রবেশ করিলে 

আলোক-রশ্রির গ্রতি বক্র হইয়া যায়। এক্ষণে আমর! দেখাইব ষে ঘন স্বচ্ছ 
পদ্দার্থ হইতে অপেক্ষাকৃত তরল স্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়া গমন করিবার 

সময়েও আলোক-রশ্মির গতির পরিবর্তন হয়। 
একটা কাষ্ঠনির্মিত বা টিনের বাক্সের তলদেশে একটী চকচকে টাকা 

রাখিয়া উহ্ার উপর দৃষ্টি রক্ষা করিয়া পম্চাদ্দিকে আস্তে আস্তে সরিয়! যাইতে, 
হইবে। যখন এরপ স্থানে উপস্থিত হইবে যে টাকাটী সবে মাত্র দৃষ্টির বহিভূত 
হইয়াছে, তথন অপর কেহ গাত্রের মধ্যে ধীরে ধীরে জল চালিতে থাকিবে । 

পাত্রটার ক্ষিষ্নংশ জলপূর্ণ হইলেই প্রথম বাক্তি স্থান পরিবর্তন না! করিয়াও 
টাকাটী পুনরায়, দেখিতে পাইবে। ইহার কারণ এই যে যখন পাত্রটী. 
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জলপুর্ণ থাকে ন।, তখন টাঁকা হইতে আলোক-রশ্ি সরল রেখায় দর্শকের 
মন্তকের উপর দিয়া গমন করে, স্মুতরাং উহা দর্শকের চক্ষুর, মধো প্রবেশ 
করে না! বলিয়৷ দর্শক টাকাটী দেখিতে পায় না। কিন্ত যখন পাত্রের 

মধ্যে জল ঢালা যায়, তখন জল হইতে বাধুর মধ্যে প্রবেশ করিবার 
সময়ে উক্ত আলোক-রশ্মির গতির এনপ পরিবর্তন হয় যে, উহা একটা বিভিন্ন 

সরল রেখায় দর্শকের চস্ষুর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি 

ঘে অ|লোক-রশ্ি যে রেখায় আলোকময় বস্ত্র হইতে চক্ষুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, 
আমরা বস্তুর প্রাতিবিদ্ব উল্ত রেখা! লম্ববাঁন করিয়া উহারই এক অংশে 
অবস্থিত থাকিতে দেখিতে পাই। ম্মুতরাং এস্থলে টাকাটা আমরা বথাস্থানে 

(২২শ চিত্র, খ) না দেখিয়া ঘ গ রেখা লগ্ঘবান 

করিস] (চ) নামক স্থানে দেখিতে পাইব, অর্থাৎ 

টাক1টা যথার্থ যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, 

তথায় না দেখিয়া তাহার কিঞ্চিৎ উপরিভাগে 

উহাকে দেখিতে পাইব। ইহা চক্ষুর রমমাত্র । 

আমরা টাঁকাঁটী হস্তদ্বারা উত্তোলন করিবার সময় ২২শ চিত্র। 

এই ভ্রম'বুঝিতে পারি। 

এইরূপে একগাছি লাঠির কিয়দংশ জলে নিমর্জিত করিয়! লাঠির বহিঃস্থিত 
অংশের প্রান্ত হইতে নিমজ্জিত অংশের উপর দৃষ্টিপাত করিলে লাঁঠিটা ভগ্ন 
দেখাইবে। পার্খস্থ চিত্র বারা ইহা! বোধগম্য হইবে । এস্বলে লাঠির প্রকৃত অংশ 
যথাস্থানে ন। দেখিয়া খ গ ন।মক স্থানে দেখিতেছি, 

স্থতরাং এই অপ্রকৃত অংশ (খ গ) লাঠির উপরি- 

ভাগের (কখ) সহিত একত্রে দেখিলে লাঠিটা 
ভগ্ন বলিয়া! মনে হইবে । এই একই কারণে স্বচ্ছ 

জলপূর্ণ পুষ্করিণীর তলদেশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ দেখায়, 

২৩শ চিত্র । 

অর্থাৎ পুষ্করিণী প্রকৃত যত গভীর, তাহা অপেক্ষা অল্প গভীর বলিয়া মনে | 
হয়খ সুতরাং এরূপ স্থলে জলের গভীরতা সম্বন্ধে ভ্রম উৎপন্ন হইয়া 
জলমঞ্জনে লোকের প্রাণবিলাশ ধটিবার সম্ভাবনা । এই ভ্রম হেতু "স্বচ্ছ 
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জলের মধ্যে অবস্থিত মতম্তগুলিকে তাহার্দিগের প্রকৃত স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত 

উর্ধদেশে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়। 

আলোক-রশ্মির গতির এইরূপ পরিবর্তনকে পরাবর্তন (ছ:9680008)কছে । 

আলোকের প্রতিফলন যেমন কতকগুলি অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীন, 

সেইয়প আলোকের পরাবর্তনও কতকগুলি অপরিবর্থনীয় নিয়মদ্ধারা চালিত 
হইয়া থাকে । এই নিয়মগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিবার আবশ্তক 
লাই; তবে সাধারণতঃ আমাদিগের ইহা! জানিয়। রাখা উচিত যে, যে আলোক- 

রশ্মি এক স্বচ্ছ পদার্থ হইতে অপর স্বচ্ছ পদার্থে পতিত হুর) তাহাকে আপতিত 

রশি (11010971129) কহে। দ্বিতীয় স্বচ্ছ পদার্থের মধ্যে উহা যে 
পরিবর্তিত সরল রেখায় গমন করে, তাহাকে পরাবর্তিত রশ্মি (২০178054 

125) কহে। পার্খস্থ চিত্রেক খ আপতিত রশ্মি এবং ্ £ 

খ গ পরাবর্থিত রশ্মি। ছিতীয় স্বচ্ছ পদার্থের যে 
স্বানে জাপতিত রশ্মি পতিত হয়) তথা হইতে একটি -্নধি-১- 

লম্বরেখা (12911091)0100197) টাঁনিতে হইবে) এই টি” 

লম্বরেখ! (খ ঘ) নর্খ্যাল্ (07081) নামে অভিহিত । গ 
এক্ষণে পরাবর্তন সম্বন্ধে যে নিয়মটী মনে রাখিতে হইবে, ২৪শ চিত্র। 

তাহা এই £- 
আলোক-রশ্মি এক স্বচ্ছ পদার্থ হইতে অপেক্ষাকৃত ঘন অপর স্বচ্ছ পদার্থে 

প্রবেশ করিবার সময়ে (যেমন বাধু হইতে জলে) বক্র হইয়া নর্ম্যালের দিকে 

সরিয়া আইসে। কিন্ত আলোক-রশ্মি কোন ঘন স্বচ্ছ পদার্থ হইতে অপেক্ষারূত 

তরল স্বচ্ছ পদার্থে প্রবেশ করিবার সময়ে (যেমন জল হইতে বানু মধ্যে) বক্র 

হইয়া! নর্দযাল্ হইতে দুরে গমন করে। আলোক-রশ্মি কোন একটি স্বচ্ছ 
পদার্থের মধা দিয়া যাইবার সময়ে সরল রেখায় ধাবিত হয়। 

বায়ু হইতে জলের মধ্যে বা জল হইতে বায়ুর মধ্যে আলো!ক-রশ্মি প্রবেশ 
'করিলে উহার গতির যেরূপ পরিবর্তন হয়, তাঁহা আমরা আলোচনা করিলাম। 

এক্ষণে দেখা যান্উক আলোক- রশ্মি বাষু হইতে কাচের মধ্যে প্রবেশ করিলে 

উদ্ধার গতির কিন পরিবর্তন হয়। * 
কাচ তিন গ্রকারের দেখা যার । এক প্রকার কাঁচের ছুই পৃষ্ঠই সমাগ্করাগ 
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(8791161) ইহাকে ইংরাজীতে প্লেট গ্লীদ্ (6189 1235) কছে। আমরা 
এইরূপ কাঁচকে সমান্তরালপৃষ্ঠ কাচ কহিব। অপর এক প্রকার কাচের পৃষ্ঠগুলি 

সমতল হইলেও সমান্তরাল না হইয়া কোণাকুণিভাবে অবস্থিত থাকে ; একটা 
ত্রিকোণ ঝাঁড়ের কলম দ্বিতীয় প্রকার কাচের উত্তম উদাহরণ স্থল। এইরূপ 

ক্রিকোণ-কাচকে ইংরাজীতে প্রিজম (7৪8) ) কহে) আমরা ইহাকে 
ত্রিকোঁণ কাঁচ কহিষ। তৃতীয় প্রকার কাচেই এক বা ছুই পৃষ্ঠই ভিতর বা 
বাহিরের দিকে গোশ থাকে, এরূপ কাচকে লে্ম, (16115) বল যাঁয়। 

সমাস্তরাল-পৃষ্ঠ কাচের মধ্য দিয়া আলোক-রশ্মি াইলে উহার গতির 

যেরূপ পরিবর্তন হয়, তীহ! গাশ্বস্থ চিত্র দেখিলেই বোধগম্য ছইবে। কণ 
আলোক-রশ্মি বাবু হইতে কাঁচের মধ্যে প্রবেশ করিবার 

সময়ে ঈষৎ বক্র হইয়া! এ গ রেখায় গমন করে, কিন্তু উহ! 

যখন পুনরায় বাষু মধ্যে নিক্ষান্ত হয়, তখন খগ রেখায় 

না যাইয়া পূর্বোক্ত ক থ রেখার সমান্তরাল গ ঘ রেখায় 

প্রধাবিত হয়। এরপন্থলে ক খ ও গ ঘ এই উভয় রেখা- 
কেই একই সরল রেখ! বলিয়া মনে করিলে কোন দোষ 

হয়না? অতএব দেখা যাইতেছে যে সনাস্তরাল-পৃষ্ঠ 
কাচের মধ্য দিয়া যাইবার সময় আলোক-রশ্মি কাধ্যতঃ ২৫শ চিত্র। 

একটী সরল রেথায় প্রধাবিত হয়। এক্ষণে দেখা যাউক আলোঁক-রশ্মি একটা 

ত্রিকোণ কাঁচি (97501) ভেদ করিয়া যাইবার সময় উহ্থার গতির কিরূপ 

পরিবর্তন হয়। 

ত্রিকোথ কাঁচি (217501)--ঝাড়ের কলমের স্ভায় ত্রিকোণ-বিশিষ্ট 

কাচকে ইংরাজীতে প্রিজ ম্ (71972) কহে। কোন একটা বস্তক্ষে ব্রিকোণ 

কাচের মধ্য দিয়া দেখিলে উহার চতুর্দিকে নানা বর্ণের আলোক দেগিতে 
পাঁওয়া ধায়। আলোকের নিশ্লেষণ ()950707991008) দ্বারা এইরূপ 
বর্ণ-বৈচিত্র্য উৎপত্ন হয়। ব্রিকোণ কাচের মধ্য দিয়া আলোক-রশ্মি গমন 

করিবার সময়ে উহার গতির কিরূপ পরিবর্তন হয়, আমরা প্রথমতঃ তাহাই 

ক্মলোচপা করিব। ২৬শ চিত্র ছদেখিলেই “ইহ! বোধগম্য হইবে। এস্থলে 
ক.বস্তটা ত্রিকোঁণ কাচের নীঁচের দিকে অবস্থিত থারিলেও দর্শকের চক্ষু (ধ) 
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উহাকে থাস্থানে না দেখিয়া! ত্রিকোণ কাঁচের উর্দধাদেশে ঝ নামক স্থানে 
অবস্থিত দেখিবে। তাহার কারণ এই যে, আলোৌক-রশ়ি ক বস্ত হইতে 

ত্রিকোণ কাচের উপর পতিত হইলে 
নর্দ্যালের (ছ খ চ) দিকে ঈষৎ বক্র 

হইয়া খগ রেখার অগ্রপর হুইবে কারণ 
কাঁচ বায়ু অপেক্ষা ঘন পদার্থ । পরে 

কাচ ভেদ করিয়া বায়ু মধ্যে পুনঃ প্রবেশ 

করিবার সময় উহার গতির পুনরায় ২৬শ টিত্র। 
পরিবর্তন হইবে অর্থাৎ উহ! নন্দ্যাল (চ গজ) হইতে দুরে সরিয়া যাইবে এবং 
গঘবেখায় অগ্রসর হইয়া দর্শকের চক্ষুতে পতিত হইবে । এ রেখাকে অপ্র' 
দিকে লম্ববাঁন করিলে তদ্বপরি ঝ নামক স্থানে বস্তুটী দৃষ্ট হইবে। 

অগএব দেখা যাইতেছে যে আলোক-রশ্ি ক্রিকোণ কাঁচের ধধা দিয়া 

যাইবার সময় হুইবার বক্র হইয়! যাঁয় এবং আমরা প্ররুত বস্ত যথাস্থানে না 

দেখিয়া উপরের দিকে উহার একটা অগ্ররুত প্রতিবিস্ব মাত্র দেখিতে পাই । 
আলোক-রশ্রির গতি লক্ষ্য করিলে ইহাঁও আমরা দেখিতে পাই যে. উহ ভ্রিকোঁণ 
কাচের প্রশস্ত অংশের (8839১ চ) দিকে সর্বদা বক্র হইয়া যাঁয়। উপরের 

কোণের দিকে গমন করে ন1। 

আলোক-রশ্মি একখানি ত্রিকোণ কাঁচ ভেদ করিয়া যাইবার সময় শুদ্ধ যে 

উহার গতির পরিবর্তন হয়, তাহা নহে, উহা! সাতটা মুল বর্ণের আলোকে 
বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। হুর্যযালোক স্বভাবতঃ শ্বেতবর্ণের, কিন্তু উহা! ত্রিকোঁণ 

কাচের মধ্য দিয়া গমন করিবার সময়ে বেগুণী (1051), গাঢ় নীল (1101£0), 

নীল (13109), হরিৎ (01697)১ পীত (%৪110/)১ কম্ল। (0781756) এবং 

লোহিত (0২৪৫) এই সাতটা ভিন্ন বর্ণের আলোকে বিভক্ত হইয়। পড়ে। এই 

সাতটী বিভিন্ন বর্ণের আলোকের মিশ্রণে শ্বেতরর্ণ আলোক উৎপন্ন হয়। 
একটা গৃহ অন্ধকার করিয়া জানালার একটা ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়া গৃহ মধ্যে 

হুধ্যালোক প্রবেশ করাইয়। ষদি উক্ত ছিদ্রের সম্মুখে এসখানি ভ্বিকোণ কাচ 
স্থাপন করি এবং কাচের গশ্চা্দিকে যথাস্থানে একখানি স্বেতবর্ণ কাগঞ ধারণ 
করি, তাহা হইলে আমরা দেখিব যে এই সাতটা বিভিন্ন বর্ণের আলোক 

ঘ"* 
বি 



আলোক ৫৯৮ 

যথাক্রমে কাগজের উপর পতিত হইয়! ইন্দ্রধনুর গ্তায় একটী সুন্দর চিত্র 

উৎপাদন করিরাছে। ইংরার্জীতে ইহাকে সোলার্ স্পেক্ট্রম্ (3017 3৮০-. 
007) ) কহে) আমরা ইহাকে সৌর বর্ণমালা! কহিব। 

এই সাতটা বিভিন্ন বর্ণ মিলিত হইয়া শ্বেতবর্ণ আলোক উৎপাদন করে। 
একটা সামান্ত পরীক্ষা দ্বারা ইহা আমরা দেখাইতে পারি। নিউটনের" 

ডিস্ক, (1₹০/100,5 10150) নামক একটা যন্ত্রে একখানি গোল কাগজের চাঁক্তির 
উপর এই সাতটা বর্ণ পর পর অঙ্কিত থাকে এবং এ চাক্তি খানি একটা 

হাতল সাহায্যে ঘুরাইতে পারা যাঁয়। চাক্তিখানি জোরে ঘুরাইলে এই ভিন্ন 

ভিন্ন বর্ণগুলি আর দেখ! যায় না; চাক্তিখানি যতক্ষণ জোরে ঘুরিতে খাঁকে, 

ততক্ষণ উহার! মিশ্রিত হইয়াশ্বেতবর্ণ প্রতীয়মান হয় । 

শ্বেতবর্ণের আলোক বিশিষ্ট হুইয়৷ যে সাতটী বর্ণ উৎপন্ন হয়) তাহাদিগকে 

মূলবর্ণ (0207101550010019 ) কহে অর্থাৎ ইহাঁদিগকে বিশ্লি্ট করিয়! 

আর কোন ভিন্ন বর্ণ উৎপাদন কারতে পারা যায় না। আমরা 

ধদি সাতটা বিভিন্ন বর্ণ একত্রে একথানি দ্বি-ক্ষীতপৃষ্ঠ আতসী কাচের 
(1900919 ০০2582 1215 ) মধাদিয়া পুনরায় লইয়া যাই, তাহ! হইলে «ই 

বিভিন্ন বর্ণগুলি একটা বিন্দূতে (30085) পুনরায় মিলিত হইয়া শেতবর্ণের 
আলোক উৎপাদন করিবে। অপরন্ত যদি এই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সাতটা 

আলোক পৃথকভাবে ত্রিকৌণ কাচের মধ্য দিয়! গমন করে, তাহা হইলে, 

উহ্াদিগের কোনটার কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না অর্থাৎ নীল রং নীলই- 

থাকিবে, লোহিত লোহিতই থাকিবে ইত্যাদি। এই সাঁতটী বর্ণ পুনরায় 

বিশ্লিষ্ট হইর! অন্ত কোন বর্ণে পরিবর্তিত হয় না বলিয়া ইহাদিগকে এক একটা 

মূল বর্ণ কহে । 
বৃষ্টির অব্যবহিত পরে ঘে স্ন্দর ইন্ধন আমরা আকাশ-পটে, 

চিত্রিত দেখিতে পাই, বাধু-সাঁগরে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা দ্বার! 

কুরধ্য কিরণ বিশ্লিষ্ট হইয়া সেই বর্ণম্থীল। উৎপন্ন হয়। ইন্ত্রধন্থুতে উপরোক্ত. 

সাতটা বর্ণ দেখিতে পাওয়| যাঁয়। বৃষ্টির ক্ষুদ্র কণাগুলি একত্রে ত্রিকোণ 
কাঙ্জের যায় শ্বেতবর্ণের আলোককে বিশ্লেষণ কিরিযা সাতটা মূল বর্ণ উৎপাদন 
করে। 
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যে যন্ত্রধারা আলোকের বিশ্লেষণ পরীক্ষিত হয়, তাহাকে বর্থমালা-বীক্ষণ 

€50০):০5০০79) কছে। সচরাচর ছুইটী দুরবীক্ষণের ন্যায় যন্ত্র সংযোগে এই 
না প্রস্তুত হুইয়া থাকে । একটা দূরবীক্ষণের এক মুখে একটা লথ্ধমান ছিদ্র 
থাকে; এই ছিদ্রের পরিসর আমর! ইচ্ছামত বাড়াইতে বা কমাইতে পারি। 

ইছাঁর অপর মুখে একখামি তি-স্বীতপৃষ্ঠ লেন্স, এরূপভাথে বন্ধ খাঁকে বে পূর্বোক্ত 
ছিদ্টা লেন্দের মুখ্য রশ্মি-কেন্ত্রে অবস্থিত রহে। দূরবীক্ষণ ছুইটা কোঁণাকুণি 
ভাবে অবস্থিত থাকে এবং উহাদের দুই মুখ যেখানে একত্রিত হইয়াছে, 
তাহার মধ্স্থলে একখানি ত্রিকৌপ কাচ থাকে । দূরাগত আলোক-রশ্মি লম্বমান 
ছিদ্র দিয়া প্রথম দুরবীক্ষণের মধো প্রবিষ্ট হইয়া লেম্ের উপর পতিত 
হয় এবং উহা! হইতে বাহির হইয়া উক্ত ত্রিকোঁণ কাঁচ খাঁনির উপর 

পতিত হইলে সাতটা মৃলবর্ণে বিগ্ি্ হইয়া! একটা বর্ণমালা উৎপাদন করে। 
ত্রিকোণ কাঁচের পশ্চার্দেশে অপর যে একটী দুরবীক্ষণ থাকে, তাহার ঢুই 
মুখেই ছুই খানি দ্বি-্ষীত পৃষ্ঠ লেন্স থাঁকে। এই দৃরবীক্ষণের মধ্য দিয়া 
'দেখিলে ্পেক্ট্রম্টা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। র 

হ্যালোক বিগ্লি্ট হইয়া যে বর্ণমালা! (9১9০0৮110 ) উৎপর হয়, 
তাহা! পরীক্ষা করিলে দেখা যাঁয় যে উহ্থার মধ্যে অনেকগুলি অতি হ্স্ন 

ক₹ষঃবর্ণের রেখা বিদ্যমান রহিয়াছে । ইহারা ফ্রন্হফারের রেখ। (07901110105 

1115) নামে অভিহিত । স্ুর্য্যের মধ্যে নানাবিধ মুল পদার্থ অত্যধিক 
উত্তাপ সংযোগে গ্যাসের আকারে বিদ্যমান থাকে বলিয়া এই সকল রেখা 
উৎপন্ন হয় । 

বুন্সেনের অন্ুজ্জল শিখা স্পেক্ট্রক্কৌপের প্রথম দূরবীক্ষণের ছিদ্রের সম্মুখে 

স্থাপন করিয় উহাতে গ্ল্যাটনম্ তাঁর সাহায্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মূল 
পদার্থ বা উহাদিগের যৌগিক দ্ধ করিলে যে আলোক নিঃসৃত হয়, 
তাহা অপর দূরবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে বর্ণমালার স্থাবিশেষে 

মূল-পদার্থ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের রেখাপাত হইয়াছে । পঙ্ডিতেরা পরীক্ষা 

করিয়া দেখিয়াছেন যে ভিন্ন ভিন্ন মূল পদার্থ এইরূপে দগ্ধ হুইলে 
বর্ণমালার ছিন্ন ভিন স্থানে ভির ভিন্ন বর্ণের রেখা পাত করে অর্থাৎ প্রত্ত্যেক 

বুধ পনার্থের রেখার বর্ণ ভিন্ন। পোঁডিয়ম্ ধাতুর যৌগিক এইরূপে দগ্ধ হইলে 
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সৌর বর্ণমালার এক অংশে একটা গীত বর্ণের রেখাঁপাত করে অন্ত ধাতুর 
যৌগিক সৌর বর্ণমালার সেই স্থানে সেই বর্ণের রেখা পাঁত না করিয়া অন্থস্থানে 
ভিন্ন বর্ণের রেখাপাত করে। এইরূপে পরীক্ষার দ্বারা সৌর বর্ণমালার মধ্যে 
অধিকাংশ মূল পদার্থের রেখাপাতের স্থান নিরূপিত হইয়াছে। পূর্বে যে ফুন্- 
হফারের কৃষ্ণবর্ণ রেখার উল্লেখ কর গিয়াছে, সেই রেখাগুলি লক্ষ্য করিয়া সৌর 
বর্ণমালার মধ্যে প্রত্যেক মূল পদার্থের রেখাঁপাতের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে 
কোন আলোক স্পেক্ট্রস্কোপ, যন্ত্র বার! পরীক্ষা করিয়! পূর্বোক্ত রেখাপাত অন্ধু- 

সারে উহার মধ্যে কোন কেনি মুল পদার্থ গ্যাসের অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে, 
নাহ! সহজেই নির্দেশ করিতে পারা যাঁয় এবং এই উপায়ে হৃূর্ধ্য ও নক্ষত্রাদির 
আলোকের বিশ্লেষণ দ্বারা উহ্াদিগের মধো কি কি মূল পদার্থ আছে, তাঁহ। 

জানিতে পারা গিয়াছে । এই প্রণালীতে ধাতৃ পরীক্ষিত হইলে উত্ত পরীক্ষাকে 

ইংরাঁজীতে স্পেকৃট্রম এনালিসিস্ (১1১6০010 21915515) কহে। 

জাতসী কাচ (1,909 )-.একখণ্ড গোল কাঁচের মধাস্থল স্ফীত 

অর্থাৎ কিনারা অপেক্ষা অধিক স্থুল হইলে অথব1 উহার নধ্যস্থল কিনার! 
অপেক্ষা পাঁছল! হইলে উহাকে আতসী কাচ বা লেক্স, বলা যাঁয়। আমরা 

সচর]চর যে আতসী কাঁচ দেখিতে পাই, তাহ। দ্বি-স্ফীতপৃষ্ঠ অর্থাং উহার মধ্যূল 
ঢই দিকেই স্কীত থাকে (১৭শ চিত্রঃ ক )। ইহাকে ইংরাঁজীতে 1000015 

০0173৮63 [.61)9 কাহ। যে আতসী কাচের মধ্যস্থল পাতলা ও কিনারা পুরু 

(২৭শ চিত্র, ঘ), তাহাকে নিম্নগর্ভ আতসী কাচ (1000919 001:089 [,9109) 

কহে। এই ছুই প্রকার লেন্স ব্যতীত অগ্তান্য প্রকারের আতসী কাচও দেখিতে 

পাওয়াযায়। কতকগুলির এক পৃষ্ঠ স্বীত ও অপর পৃষ্ঠ সমতল (7১19070- 
001৮৪) থ ) অথবা এক পৃষ্ঠ খল ও অপর পৃষ্ঠ সমতল (7১181)0-০0109%6, 
চ), অথবা এক পৃষ্ঠ স্ফীত ও অপর পৃষ্ঠ খাল 'গ ও ছ) হইয়া থাকে । পার্স চিত্র 

দেখিলেই এই সকলভিন্ন প্রকারের 

লেন্সের গঠন বোধগম্য হইবে। 

এস্লে আনরা দ্রি-দ্বীতপৃষ্ঠ এবং 
বৃ থ নদ ্থ ৮ দূ নিম্পগর্ভ।. এই ছুই প্রকার 

লেগ্নের ব্ষিয় আলোচনা করিব । ১গশ চিত্র । 
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দ্বি-স্ফীভ-পৃষ্ঠ লেন্স, (1098915 ০০90৮65 1[.619 )--নালোক- 

রশ্মি এই প্রকার লেন্সের মধ্য দিয়া যাইলে একমুখী (00159176126) 

হয় এবং রশ্মি সমুহ লেম্স, তে করিয়া কিছু দুরে একটা বিন্দুতে মিলিত 
হয়। এই আলোঁক-বিন্দুকে রশ্মি-কেন্ত্র (30909 ) কহে। সুর্য প্রভৃতি বহুদুরে 

অবস্থিত অলোকময় পদার্থ হইতে আলোঁক- 

রশ্মি (২৮শ চিত্র,১খখ ) সমান্তরাল খে 
(1১8:8116] ) ভাবে আগমন করে) এই 
সকল সমান্তরাল রশ্মি ছি-স্ফীতপুষ্ঠ লেন্সের 
(ক) ষধ্য দিয়া গনন করিলে লেন্সের অপর দিকে ২৮ শ চিত্র। 
একটা নির্দিষ্ট স্থানে (গ) মিলিত হইয়া যে রশ্মি-কেন্ত্র (০09) উৎপাদন 
করে, উহ্থাকে এ লেন্সের মুখ্য রশ্মি-কেন্দ্র (1১11)0181 ৮০০৪) কহে। 

বদি আলোক-রশ্মি সমান্তরালভাবে লেন্সের উপর পতিত না হইয়া! বহুমুখী 
(10/০7861)0) ভাবে (২৯শ চিত্রঃ গ) পতিত হয়, তাহা হইলেও উহা! লেন্গের 
'অপর দিকে একটা বিন্দুতে 

(খ) মিলিত হয় । কিন্তু এই না ঠা 
বিন্দু সর্ব! এক স্থানে থাকে থ চে 2৯ নী 

না; আলো।কময় পদার্থের 
অবস্থান ভেদে এই বিন্দুর ২৯খ চিত্র । 

পতনের স্থানের পরিবর্তন হয় । আলোকময় পদার্থ লেনের যত নিকটবর্তী 

হইবে, এই বিন্দু ততই লেন্স, হইতে দূরে পতিত হইবে । অপরন্ত আলোৌকময় 

পদার৫থ লেপ হইতে বতদৃরে অবস্থিতি করিবে) এ বিন্দু লেন্সের ততই নিকটবত্তী 

হইবে। আলোঁকময় পদার্থের অবস্থিতির সহিত বিন্দুর অবস্থিতির এইরপ 

সন্বন্ধ আছে বলিয়। এই বিন্দুকে ইংরাজীতে 09101989469 10০85 কহে। 

বদি আলোক প্র পদার্থ (2*শ চিত্র) খ), লেন্স ও তাহার মুগ্য রশ্মি-কেন্তরর 

মধ্যে আবস্থিতি করে, তাহ! হইরো আলোক এ রশ্মিগুলি বহুমুখী (10155185000) হইয়| 

স্ব 
'লেঙ্গের উপর পতিত হয় এবং অপরদিকে 

€৪০শ চিত্র, গ গ) হইয়া লেন্স, হইতে বহির্গত হইয়। যার়। ৩০শ চিত্র। 
একটা বিন্বৃতে মিলিত না হইয়। বহুমুখী 
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লেন্সের যে দিকে একটা আলোকময় বস্ত অবন্থান করে, তাহার অগর 

দিকে একখানি কাগজ, কাপড় বা ঘসা কাঁচের পর্দা রাখিয়া উহাকে সম্মুখে 

বা পশ্চাতে এবধপভাবে সরাইতে হইবে থে উহার উপর আলোকময় পদার্থের 
একটা স্পষ্ট প্রতিবিশ্ন পতিত হয়। ঘেখানে এই স্পষ্ট প্রতিবিষ্ব পতিত 
হইবে, তথার এ লেন্সের রশ্মি-কেন্দ্রের স্থান ( €০900$ )। 

নিল্সগর্ড লেল্সা ( 1)9919 001)08%8 161)১ )।-_নিয়গর্ভ লেন্সের 

(৩১শ চিত্র) ক) মধ্য দিয়া আলোক-রশ্মি (খ) গমন করিবার সমরে পরাবর্তন- 

হেতু বহুমুখী (৩১শ চিত্র, গ গ) | | 
হইয়া! পড়ে, স্থৃতর1ং পুর্ব্ববৎ ব 

একস্থানে মিলিত হইয়া একটা ৮০৬০০ 
রশ্মি-কেন্দ্র (7000৪) উৎপাদন সাঃ 

করে না। আলোকময় পদার্থ নি রম 

ও লেন্সের মধ্যবন্তী স্থানে এই 

আলোক-রশ্যিগুলি (৩১শ চিত্র, ৩১শ চিত্র । 

গগ) লম্ঘমান করিলে রগ্সি-কেন্ত্র যে কাল্পনিক বিন্দৃভে ( ঘ ) মিলিত হুইনে, 

তাহাকে ও লেক্সের অগ্রকত ( 9102] ) রশ্বি-কেন্তর কহে। উহার 

অস্তিত্ব কাল্পনিক মাত, ইহাকে পর্দার উপর পাতিত করিতে পাবা যায় ন।। 

প্রতিবিষ্ধ (11798 )--কোন একটা বস্তু একখানি দ্বি-ক্ষীতপৃষ্ট 
লেনের সম্মুথে রাখিলে লেন্দের অপর দিকে উহার একটী প্ররুত প্রতিবিশ্ব পড়ে । 

লেহ্দ, হইতে বস্তর দূরত্বের তারতম্যান্ুসারে এই প্রতিবিষ্ব ক্ষুদ্র ব! বুহুৎ হয় এবং 

বিপধ্যস্ত ( উন্ট1) দেখায়। এই প্রতিবিষ্বটী প্রকৃত ( [২6৪] ), কারণ যে স্থানে 
গ্রতিবিহ্ব পড়িবে, তথায় একখানি কাগন্ের বা ঘসা কাচের পর্দা রাখিলে 

উবার উপর ঞ প্রতিবিশ্ব পতিত হয়। যদি বস্তটা, লেন্স, হইতে অধিক দুরে 

অবস্থিতি করেঃ তাহা হইলে উহার প্রতিবিধ ক্ষুদ্র ও বিপর্যস্ত হইছে 

দেখা যায় । বস্তটী ঘত লেন্সের নিকটে লইয়। বাঁওয়! হইবে, প্রতি বিশ্বটী 

তত বড় হইবে এবং দুরে সবিয়া খইবে; এ কারণ পর্দাখানি প্রতিবিন্ব ধারণ 

করিবার অন্ত লেন্স, হইতে ক্রমাগত দূরে সরাইয়্া লইয়া যাইতে হইবে। 
এক্পপ অবস্থায় প্রৃতিবিশ্বটা ক্রমেই খড় হইবে কিন্তু বরাবর উপ্ট। থাকিবে । 
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এইরূপে বস্তট লেদ্সের দিকে নীত হুইয়া যখন উহার মুখ্য রশ্মি-কেন্দ্রের 

স্থানে আমিবে, তখন যেখানেই পর্দাটী লইয়। যাওয়া হউক না কেন) উহার 

উপর আর প্রতিবিশ্ব পড়িবে না। কারণ আলোক-রশ্মি তখন সমান্তরাল 

(1১8181191 ) ভাবে লেন্সের অপর দিক দিয়া গমন করিবে, এক স্থানে মিলিত 

হইয়। রশ্ি-কেন্ত্র উত্পাদন করিবে ন।) সুতরাং উক্ত বস্ত্বর' প্রতিবিষ্ব উৎপন্ন 

হইবে না। 

বদি বস্ত জেন্স এবং উহার মুখ্য রশ্মি-কেন্জ্ের মধ্যে অবস্থিত থাঁকে, তাহা 

হইলেও পর্দার উপর 'ী বন্তর প্রতিবিষ্ব পতিত হইবে না, কিন্তু লেক্ষোর 

মধা দিয়া উক্ত বস্তুটী দেখিলে উহা অনেক ব্ড় ও সোজ! দেখ! যাইবে । 

এ প্রতিবিষ্ব অপ্রকৃত মাত্র (ড17009] 107866)১ উহার আস্তিত্ব নাই বলিয়া 

উহাকে পর্দার উপর গাতিত করিতে পারা ধায় ন। | 
দ্বিস্টীতপৃষ্ঠ লেন্সের মধ্য দিয়! কোন বস্তকে দেখিলে উহা বড় দেখায়, 

এজন্য ইংরাজীতে এই প্রকারের লেন্স কে ম্যাগ নিফাইং প্লান (1280715177৮ 
(31255) কহে। পুস্তকের অক্ষরগুলি এই লেন্নের নাহাধ্যে বড় দেখায়, এজন্ঠ 
পড়িবাঁর ময় ক্ষীণঘৃষ্টিযুক্ত লোকে এই লেন্স, ব্যবহার করিয়া পাকে, এজন্ঠ ইহা 
চ:580178 109 নামেও অভিহিত হইয়া! থাকে । পুস্তক হইতে লেন্স খানি 
কিগত্দূরে রাখিলে অর্থাঙ পুস্তকের অক্ষরগুলি লেন্স ও উহার মুখ্য রশ্মি- 

কেন্দ্রের নধ্যবত্তী স্থানে থাকিলে অক্ষরগুলি সোজা ও বড় দেখায়, অ্বতবাং 

পড়িবার বিশেষ সুবিধা হয়। এইরূপে সৌজ! ও বড় প্রতিবিষ্ব দেখিয়া লেন্স, খানি 
যেছ্বি-ক্ফীতপু্ট (1)90019 0০07/%০% [,6105), তাহা! আমরা বুঝিতে পারি । 

এই প্রকারের লেন্দের দ্বার! বস্তু বড় দেখায় বলিয়া ইহীকে সরল অণুবীক্ষণও 
( 917)])16 11010500198 ) কহে। ন্বি-স্কীতপৃষ্ঠ লেন্সের মধ্য দিয়া সুর্য্য- 

রশ্মি গমন করিলে উহার অপর দিকে তাপ-রশ্মি সমুহ মুখ্য-রশ্মি-কেন্জে 
একত্রীভূত হয়। এই বিন্দু (00০83) সমস্ত তাপ-রশির সমষ্টি বলিয়া উহার 
উত্তাপ এত প্রবল হুম্ন যে কাগজ, বারুদ বা অপর কোন দাহা পদার্থ &ঁ স্থানে 

রাখিলে উহা? তৎক্ষণাৎ জলিয়া উঠে। এইবপ লেন্পসকে দ্াছক কাঁচ 
(13007010108 01335) কহে। রৌদ্রে দাহক কাঢ ধারণ করিয়া কাগদ, তুল 

প্রভৃতি পদার্থ অনায়াসে দগ্ধ করিতে পারা যায়, উহা অনেকেই পরীক্ষ 



আলোক 1. ৫ 

করিয়ক্টি দেখিয়াছেন। দীর্ঘদৃ্টি'দোষ (10788 3188) দুর করিবার অন্ত 
এই প্রকারের লেক. চশমার জন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

একখাঁদি নিগর্ভ লেঙ্গের ' মধ) দিয়! গঞ্নন করিবার সময় আলোক 

রশি বহুমুখী (10155126778) হইয়া পড়ে, নুতরাঁং আলোঁক-রশ্ির মিলনে 

একটি রম্মি-কেন্ত্র উৎপন্ন হয় না বলিয়া লেন্সের পর দিকে বস্তটার প্রত্তিবিত্ব 
পতিত হয় না। কিন্তু যদি লেষ্মের মধ্য দিয়! বস্তটাকে দেখাঁধায়, তাঁহা 
হইলে উহার একটা ছোট ও সোজা (675০১) প্রতিবিশ্ব দেখিতে পাওয়া 

খায়। এইরপ্র প্রতিবিদ্ব দেখিয়া আমরা শ্রী লেক্সথানি যে নিয়নগর্ভ 

(1)09016 000008%9 1,923)১ তাহা জানিতে পারি । এই প্রতিবিষ্বটীর 

অস্তিত্ব নাই; ইহা দৃষ্টির ভ্রমমাত্র। এজন্য ইহাকে অপ্রক্কৃত প্রতিবিষ্ব (%176081 
17889 ) কছে। এই প্রকার লেন্স, তত্বদৃষ্টি-দোষ (91১01 ৪ দর 

করিবার জন্ত চশম! রূপে ব্যবহৃত হয় । 

অণুবীক্ষণ (701003002 )--যে সকল পদার্থ কল্পনাতীত ক্ষ, 

যাহা! কখনই চক্ষু দ্বারা দেখিবার আশ! ছিল না, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা 
তাহা সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের রক্তের মধ্যে থে 
লোহিত বুক্ত-কণিক (২০৫ 0010850159) আছে, তাহার ব্যাস (10197979191) 

তহঠক ইঞ্চির অধিক নহে। একপ ক্ষুদ্র পদার্কে চক্ষুর দ্বারা দেখিবার 
আশা কখনই ছিল না, কিপ্তু উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা! রক্ত পরীক্ষা করিলে 
এই এক একটা রক্ত-কণিক1 একটা নম্থুর ভালের মত বুহৎ দেখায় এবং 

উ্বাদিগের মধ্যে অবস্থিত আরে ক্ষুদ্রতর পদার্থ € যেমন ম্যালেরিয়াগ্রস্থ রোগীর 
রক্তে এ রোগের কাঁটাণু) দেখিতে পাঁওয়। যায়। রক্ত-কণিক! হইতেও 

অধিকতর ক্ষুদ্র রোগজননকা'রী বীজাণু (98011109) অথুবীক্ষণ সাহায্যে 
আবিষ্কৃত হুইয়াছে। অণুবীক্ষণ আবিষ্কৃত নী হইলে কলের, টাইফয়েড 
জর, ম্যালেরিয়া, প্লেগ. প্রসূতি উৎকট এ রোগের উৎগতিয় কারণ 

কেহই জানিতে পারিত না। 
অগুবীক্ষণের-গঠন: প্রণালী বিশেষ জটিল নহে । যে ছিশ্বীত-পৃ্ লেঙ্গের 

দ্বারা পুস্তকের অক্ষর 'বড় দেখায় তাহা ও: একগ্রক্লীর অগুবীক্ষণ। ইহাকে সরল 

আগুরাক্ষণ (987716 81107980905) কছে। কিন্তু 'এই বন ঘার! অতি: ক্র 



৬ রসায়ল-সুস্র। 

বস্ত, লয়নগোচর হয় না। এজন্ত সচরাচর ছুই রা ততোধিক এই গুরুতর 
লেম্স, একত্রে সংযুক্ত করিয়া যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র নির্মিত হয়, ভদ্ধারা আমরা 
অতি ক্ষত্র বস্তও দেখিতে সমর্থ হুই। এইনপ ছুই বা ততোধিক লেন্স যুক্ত 
যন্ত্র অনুবীক্ষণ (00127900170 11101090006) নামে অভিহিত । একটা লঙ্ঘবান 
পিস্তলের চোক্ষের দ্রই প্রান্তে ছুইটী ক্ষুদ্র পিতলের চোঙ্গ সংলগ্ থাকে 
এবং এই ছইটা ক্ষুত্র চোক্গে জেন্সগুলি সংযুক্ত থাকে । কোন পদীর্থ অগু- 
বীক্ষণ ঘবার। দেখিতে হইলে উহাকে ছইখানি কাঁচের (31165) মধ্যে স্থাপন 
করিতে হয়। পদার্থ এরূপ পাতল! হওয়! চাই যে উচ্ধার মধ্য দিয়! স্বচ্ছন্দ 
আলোক যাইতে পারে। পদার্থটি চোক্ষের নিয়প্রান্তের সন্নিকটে রাখিয়া 
অপর প্রান্ত দিয়া দেখিলে উহা! বড় দেখায়। যে ক্ষুদ্র-চোকঙ্গটী পদার্থের 
সন্নিকটে থাকে; তাহাকে অবজেক্ট, পিস্ (019০ 015০৪) এবং যে ক্ষুদ্র 

চোগ্গের মধ্য দিযা উহাকে দেখিতে হয়ঃ তাহাকে আই পিল্ (৮০ 0160০) 
কহে। একটি পিত্তলের আঁধারের (52110) উপর বৃহৎ চোঙ্টি আবদ্ধ 
থাকে এবং প্রয়োজনমত জ্কু-সাহায্যে আমরা উহাকে উপরে উঠাইতে, 

বা নীচে নামাইতে পারি। চৌঁঙ্ষের নিয়দেশে একথানি পিত্ুগপের পাত থাকে, 
ইহার উপর পদার্থটা স্থাপন করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়; ইংরাঁজীতে ইহাকে 

ষ্টেঅ. (508) কহে। ইহার মধ্যস্থলে একখানি দর্পণ (811770) সংলগ্ন 

থাকে। ইহার দ্বারা হুর্ধযালোক ব৷ দ্বীপালোক প্রতিফলিত হইয়া কাঁচের 
মধ্যস্থিত পদার্থের উপর পতিত হয় এবং উহাকে উজ্জ্বল করে; আলোকের 
আধিক্যহ্েতু উহী অধিকতর স্পষ্টক্ূপে দৃষ্ট হয়। দুষ্ট পদার্থ হইতে আলোক-রশ্ি 
অবজেইউ, পিসের মধ্য দিয়! অণুবীক্ষণে প্রবেশ করে এবং বুহৎ চোঙ্গের মধ্যে 
আই পিস, ও তাহার মুখ্য রশ্মি-কেন্ত্রের মধ্যবর্তী স্থানে উত্ত বস্তুর একটী বৃহদা- 

কারের বিপর্যস্ত গ্রতিবিষ্ব পতিত হয়। আই পিসের মধ্য দিয়! দেখিলে এই- 
প্রতিবিস্বের একটা সুরৃহৎ্ষ সোজা. অপ্রক্কত (17051) প্রতিবি্ব আমরা 
দেখিতে পাই, সুতরাং বস্তটী আরে বৃহধাকারের দেখাঁয়। উৎকৃষ্ট অধুবীক্ষথে : 
আব ছে, পিস, তিনখানি এবং আই পিস. ছইখালি লেন্সের দ্বারা গঠিত হয় 
ইহাতে দুষ্ট পদার্থ সমধিক বৃহৎ দেখায় এবং .প্রতিবিম্বের বর্ণ-ঘটিত দা 
(017107)200 219275002) সংশোধিত হয়। ূ | রর 



আলোক । ৬৭, 

দূরবীক্ষণণ ([61550029 )--এই যন্ত্র সাহায্যে আমর! বছ' দুরস্থিত . 
ক্ষুদ্র বস্ত বৃহদ(কারে দেখিতে পাই। ইহার গঠন অপণুবীক্ষণের ন্তাক্গ। 

ঈছাতেও আই িস. এবং অবজেক্ট, পিস. নামক লেন্সযুক্ত দুইটা ক্ষু্র 

চোঙ্ক একটা বৃহৎ পিত্তলের চোগ্গে সংুক্ক থাকে । এই বৃহৎ পিত্তলের' চোঙ্গটী 
অনেকগুলি ছোট ছোট চোঙ্গের দ্বার! নির্মিত এবং এই চোঙ্গগুলি টানিয়! 
দূববীক্ষণকে প্রয়োজনমত অধিক লম্বা বা ছোট করা যাইতে পারে। দুরস্থিত 
বস্ব হইতে আলোক-রশ্মি অবজেক্ট, পিসের মধ্য দিয়! দূরবীক্ষণের মধ্যে প্রবিষ্ট 
হয এবং আই পিদ্ ও উহার মুখ্য রশ্ি-কেন্ত্রের মধ্যবর্তী স্থানে উক্ত বন্জ় 

একটী প্রতিবিষ্ব পাতিত করে। এক্ষণে আই পিস্ বারা দেখিলে উক্ত 

প্রতিবিষ্ব বড় স্থুতরাং বস্তা অতি নিকটবত্বী দেখায়। অনুবীক্ষণের সায় দূর” 
বীক্ষণে ও একের অধিক লেন্স, দ্বারা আই পিস্ ও অবজেক্ট পিস্ নির্শিত 

হইযা থাকে । 

দূরবীক্ষণ সচরাচর ছুই প্রকারের হইয়া থাঁকে। এক প্রকার দূরবীক্ষণ 

পৃথিবীস্থিত বস্তু দেখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, ইহাকে ইংরাজীতে 151753৮18] 
(9193০০ কহে। আর এক প্রকার দূরবীক্ষণ আকাশস্থিত গ্রহ নক্ষত্রাদি 

দেখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়) ইহাকে ইংরাজীতে 45000910108] 091550079 

কহে। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও (0811160) গ্রহ নক্ষত্রাদির তত্ব নিক্কপণ 
করিবার জন্ত এই প্রকারের দুরবীক্ষণ প্রথম ব্যবহার করেন। তিনি 

অলাধারণ প্রতিভাবলে দুরববীক্ষণ না দেখিয়া শুদ্ধ উহার গুণ কর্ণে শুনিষ্বাই এই 
বন্ধ স্বাধীন ভাবে আবিষ্ষার করিয়!ছিলেন। তাহার দুরবীক্ষণে একখানি ছ্ছি- 

স্কীততপৃষ্ঠ ও একখানি নিম্নগর্ভ লেন্স, আছে। কেপলার প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞা- 
নিকগণ গ্যালিলিওর আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণের অনেক উন্নতি সাধন কবিয়াছেন। 

একটী অতি সামান্ত ঘটনা হইতে দূর্ববীক্ষণের আঁবিষার হইয়াছিল। 
হলগুদেশে এক ব্যক্তি চশমা বিক্রয় করিতেন। একদা তীছার পুত্রগণ 

শিতাঁৰ দোকান হইতে চশমার একখানি দ্বি-স্ফীতপৃষ্ঠ ও একখানি নিষ্নগর্ড 
লেন্স লইয়া খেলা করিতেছিল এনং এই হুইখানি কাঁচের মধ্য দিয়া 
একটা গি্জার চুড়া লক্ষ্য করিবার দময় দেখলি যে উঁচুড়া অতি নিকটবর্তী 
ও বড় দেখাইতেছে। এই আশ্চধ্য ঘটনা তাছারা তাহাঙদিগের পিতাক়্” 
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সল্পিধানে নিবেধন করিলে তিনি ন্বয়ং পরীক্ষা থ্ারা উহার যাঁঘার্থ্য প্রন 
করেদ এবং লেক্সগুলি একটি পিতলের চোঙ্ষে যথারীতি সা'জাইয়! 

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের গ্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন । ৰ 
অগুবীক্ষণ ও দুরবীক্ষণ ব্যতীত অপর কতকগুলি প্রয়োজনীয় যন্ত্র বি-স্ফীত- 

পৃষ্ঠ বেতন. দ্বার! নির্িত হুইয়| থাকে | ম্যাজিক্ ল্যাপ্টান্” (11880 [,8110970) 

দ্বাৰা কাচে অঙ্কিত ক্ষুত্র চিত্রগুলি পর্দার উপর আলোক সাহায্যে পাতিত 

কপ্সিলে উহ্ার্দিগকে অত্যন্ত বৃহৎ দেখায় এবং এই উপায়ে বছদেশের বহুঘটনার 

চিত্র ও প্রকৃতির মনোরম দৃশ্থা সমুহ অনায়াসে বহুলোককে একত্রে দেখাইয়া 
তাহাদিগের মনোরঞ্জন করিতে পার! যার । ফটোগ্রাফ. লইবার জন্য ক্যামেরা 
অৰ স্কিউর। (0810619 995০91%) নামক যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহার সম্মুখ 

দেশে একের অধিক লেন্স. অবস্থিত থাঁকে এবং উহাদিগের সাহায্যে পদাথ 
হইতে আলোক-রশ্মি ঘনীভূত হইয়৷ প্লেটের উপর পতিত হয় এবং চিত্র 

উৎপাদন করে। স্্রীরীওস্কোপ, (50915090০76) নামক যে যন্ত্র দ্বারা একই 

পদ্দর্থের বিভিন্ন স্থান হইতে গৃহীত ছুইথানি ফটো গ্রাফ. একত্রে দেখিলে 
উহ্বাকে চিত্রে অঙ্কিত অর্থাৎ ছবির ন্যায় ন! দেখাইয়া স্বাভাবিক অবস্থায় দেখিতে 

পাওয়া যায়, তাহাও লেন্স. সাহায্যে গঠিত হুইয়। থাকে। এতঘ্যতীত 
অপখথাল্মন্কে!প, (00000817)950009), ল্রিঙগক্কোপ. (18190803901) 

প্রভৃতি.যে সরূল যস্ত্র আমর! চক্ষু এবং শ্বাসনালীর অত্যন্তর-প্রদেশ পরীক্ষার 
জগ্ঠ ব্যবহার করিয়। থাকি, তাহারাঁও লেন্স, এবং দর্পণ এতছুভয়ের সন্মিলনে 

নির্শিত হইয়া! থাকে । 
সীর্থ ও ছু ্বনৃতি-_-(.০7£ ৪100 13016 51£0)- অনেকে দরে 

ভাল দেখিতে পান কিন্ক নিকটবত্তী পদার্থ দেখিতে হইলে ( যেমন পুস্তক 

পড়া ) তাহার! চশমা ব্যতীত দেখিতে পান না। বৃদ্ধ বয়সে সচরাচর এই 

দৃহি-ফোষ লক্ষিত হইয়া থাকে; ইহাকে দীর্ঘদৃ্তি (1.07€ 518৮ 01 

[88)50018) কহে। অল্পবরসে এই দোষ হইলে ইহাকে হাই-পার্মেট্রোপিয়া 
(13057000019) কছে। 

অষ্পা বয়দে.আর এক প্রকার, দৃর্ি-দোষ দেখিতে পাওয়া ধায়। অনেক 

বালরু দূরের গিমিস ভাল. দেখিতে পায় না, ক্লাসে বসিয়া বোর্ডের 
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লেখা স্পট করিয়া দেখিতে পায় না। কিস্তু পুন্তকখারি চক্ষু 
নিতান্ত নিকটে আনিয়! পড়িতে সক্ষম হয়। ইহাকে ভন্দৃষ্টি 
(30০10 880৮ 01 (50019) কহে। চক্ষুর গঠন সম্বন্ধে কিঞ্চিত. 

বৈলক্ষণা উপস্থিত হুইয়! এই ছই প্রকার দৃষ্টি-দোষ ঘটিয়! থাকে। ৃ 

আমাদের চক্ষুর মধ্যে কাচের স্ভাঁয় স্বচ্ছ ঘবি-ন্বীতপৃষ্ঠ একখাঁদি বেব্দ. 

আছে। . দৃষ্ট পদার্থ হইতে আলোক-রশ্মি তারকার ছিদ্র দিয়! চক্ষুর অভ্যন্ত্জে, 
প্রবেশ করে এবং লেন্স. ভেদ করিয়া উহ্থার পশ্টাঙ্দেশে রেটিনাতে পতিত তথ 
এবং তথায় উক্ত বস্তর একটা চিত্র উৎপাদন করে। এরই ঘটনা 'অপ্টিব 
নার্ভের দ্বারা মন্তিক্ধে ীত হইলে আমাদের দৃষ্টি-জ্ঞান জন্গিয়া থাকে? 
আমর! পূর্বেই বলিয়্াছি যে, লোক্স. সাহায্যে আলোক-রশ্মি ঘনীতৃত 

হইয়া একটী বিন্দুতে (8০০05) মিলিত হয়; আলোক-রশ্মির ফোকাস্ 

(০০93) ভালরূপ ন1 হইলে উক্ত বস্তুর চিত্র স্পষ্ট হয় না। স্বাভাবিক 
অবস্থায় আমাদিগের চক্ষু এক্স্প কৌশলে নির্মিত যে) কি নিকটের থস্তঃ 
কি দুরের বস্তঃ যাহাই আমর দেখি ন। কেন+ উষ্কা হইতে আলোফ-রশিি 
লেন্সের মধ্য দিয়া! যাইবার সময়, লেন্সের বক্রতার (007%8006) হাঁস বা 

বৃদ্ধি এরপ হ্থন্দরভাবে আপনাপনি ঘটিয়া থাকে যে, আলোক-রশ্ির ফোকান্ 

ঠিক রেটিনার উপর পতিত হয়, সুতরাং খী বন্ত আমর! স্পষ্টভার্বে 
দেখিতে পাই। চক্ষু (2৮৩-১৪11) যদি একটু বেশী লম্বা বা খর্ব হয়, তাহ! 
হইলে আলোক-রশ্ির ফোঁকাঁস্ (০০৫৪) ঠিক রেটিনার উপর. ন! পড়িয়া 

রেটিনার ঈষৎ সন্পুখ বা.পশ্চান্দেশে পতিত হয়) সুতরাং এরপ অবস্থায় 
উক্ত বস্তর একটা সুস্পষ্ট চিত্র রেটিলার উপর পতিত হয় লন! বলিস ষন্তটী 
অস্প& বেখায়। অল্পবয়স্ক বালক ও যুবকদিগের মধ্যে অনেক সময়ে চক্ষু 
সম্মুখ হইতে পশ্চার্দিকের দৈর্ঘ্য শ্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক্ক হইয়া! থাকে ) 
এরূপ হইলে বাহ বস্তর চিত্র রেটিনার উপর স্পষ্টভাবে পতিত .না হইয়া 
উহার সম্ুখ প্রদেশে পতিত হয়, স্থৃতরাং বস্তটা অস্পষ্ট দেখায়। একখানি 
( 1)09015 ০00009%9 153 ) চক্ষুর সন্দুখে রাখিলে আলোক-রপ্সি প্রথমতঃ 

বহুছুখী হইয়া পরে চক্ষ্র ভ্যন্তরস্থিত লেন্সের মধ্য দিয় যাইবার সময়, 
পুনরায় একমুখী হুইয়। পূর্ব ফোকাপের পশ্চার্দেশে মিলিত হইয়া! 
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একটা ফোকান্ রেটিনা উপর নিম্াণ করে। এইনপে চ্ুস্থিত 
জেমসের সমধিক বক্রতার জন্ যে দোষ ঘটিয়া থাকে, তাহা শোধিত 
হইয়া ঠিক রেটিনার উপর পদার্থ হইতে আলোঁক-রশ্মি একটা বিন্দুতে 
মিলিত হয়) সুতরাং উক্ত পদার্থের একটী স্পষ্ট চিত্র রেটিনার উপব 

পত্তিত হয় । এ কারণ, ধাহাদিগের হন্ব-দৃষ্টি-দোষ (01507018 ০: 97০00 

85190 আছে? তীাহাবা নিয়গর্ত (0090119 ০09708%9) লেন্সের চসম। ব্যবহাব 

করিলেই বেশ স্পষ্ট দেখিতে পান এবং ততদ্বারা এই প্রকাঁব দুষ্টি-দোষ শোধিত 
হইর! ঘায়। হাইপাব্মেট্রোপিপনা রোগে চক্ষু লম্বায় ছে'টি থাকে, স্ুতবা, 
বাহ বস্তর ফোকাস্ বেটিনার পশ্টাদ্দেশে পতিত হয়। অপবন্ত বৃদ্ধ বয়নে 
লেদ্দের বক্রতার ভাস হয় অর্থাৎ উহ! চেপ্টা হইয়৷ পড়ে, এ কাবণ আলে|ব- 

রশ্মি চক্ুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রেটিনার উপব একটা বিন্দুতে সম্মিধি* 
না হইয়া উহার পশ্চান্দেশে পতিত হয়, সুতরাং বেটিনাব উপর চিত্র স্পষ্ট 

হয় না বঙিয়া বস্তটী অম্পষ্ট দেখায়। এরূপ অবস্থায় একখানি বি-ল্ফীত-পৃষ্ 
(190115 ০০0৮9) লেক্স, চক্ষুর সম্মুখে রাখিলে আলোকফ-বশ্মি অধিকতব 

একমুখী হইয়া! নিকটে ফোকাস্ নির্দমাথ কবে অর্থাৎ একেবারে বেটিনাব 
উপর ফোকাস্ (0085) উৎপাদন করে, সুঙরাং এ বস্তর একটী স্পষ্ট 

চিত্র রেটিনার উপর পতিত হয় বলিধা উহা পারস্কার দেখিতে পাঁওয়া যায়। এই 
কারণে যাঁচাদের দীর্ঘ-দৃষ্টি-দোষ (1399756090019 ০01 চ188)50019) 

আছে, তাহার। খি-ন্ফীত-পৃষ্ঠ (19001 000৩) লেন্স, চণশমারূপে ব্যবহাব 

করিলে তাহাদিগরের দৃষ্টি-দোষ শোধিত হুইয়! যাষ এবং তাহারা নিকটস্থ 
পদার্থ এইরূপ চশসা সাহায্যে স্পষ্ট দেখিতে পান। দুরের জিনিষ দেখিবার 
অঙ্ক তাহাদের চশমার আবশ্তক হয় ন!। 

ঘি-ম্ফীত-পৃষ্ঠ ও নিয়গর্ভ হুইথানি লেন্স, একত্রে সংযোজিত হইন়্। ত্স্ব-দৃষ্ট 

দুর করিত্বার জন্ত চশমাবপে ব্যবহ্থত হইয়া থাকে । 
খিজির 
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ভড়িও (61600100)। 
১। ভড়িতের প্রকৃতি । 

ভড়িৎ যে কি পদার্থ, এ পর্যযস্ত তাহা! নির্ণাত হয় নাইন কিন্তু উহার 
নানাবিধ কার্যকলাপ দর্শনে তাপ, আলোক প্রভৃতির হ্যায় ইহাও একটা 

ভৌতিকশন্তি (617551081 5০:০৪) বলিয়া! পরিগগিত হয়। 

ভড়িতের ধর্ম ।_তচ়িং গ্রধানতঃ (১) অন্ত পদার্থকে আকর্ধগ 
(410900101) বা বিপ্রকর্ষণ (6:90015107) অর্থাৎ দূরীকরণ কবিয়া স্বীয় শর্তির 

পরিচয় প্রদান করে। ইহা ব্যতীত (২) তড়িতের বিকাশে তাপ ও আলোফের 

উৎপত্তি হয় এবং (৩). রাঁপায়লিক মিলন ও বিশ্লেষণ (01১52210281 

00100107201011 800 09001070810, ) সংসাধিত হইয়া! থাকে | (9) তড়িৎ" 

প্রবাহ আমাদের শরীরে সঞ্চালিত হইলে পেশী (0105016) সকলের আক্ষেপ 

(50831) উপস্থিত হয় এবং আমর! একপ্রকার স্পন্দন (91,001) অন্থতব 

করিয়া থাকি; তড়িৎ প্রবাহ সমধিক প্রবল হইলে তৎক্ষণাঁৎ মৃত্যু উপস্থিত হয়। 
অতি প্রাচীনকাল হুইতে মানবমণ্ডলী তড়িতের কার্য্য লক্ষ্য করিয়া 

আনিতেছেন। খৃষ্ট জন্মিবার ছশ শত বৎসর পূর্ধ্বে অনেকেই এগার 4071) 
নামক লাঁক্ষাং সায় একপ্রকার পদার্থ, রেশমী বক্স দ্বারা ধর্ষিত হইলে, পালক 

সুতা প্রভৃতি লঘু পদার্থ আকর্ষণ করে, ইহ! অবগত ছিলেন । খু ষোড়শ 

শতাব্দীতে ডাক্তার গিল্বার্ট, প্রমাণ করেন যে, এগ্বাব্ ব্যতীত কাচ, লাঙ্গা 
গদ্ধক প্রভৃতি পদার্থ ও ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ছ্বারা ঘধিত হইলে আকর্ষণ-শক্তি প্রাপ্ত 

হয়| যাছা হউক, অষ্টাধশ শতাব্দীর পূর্বে তড়িৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞাম 
মিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু অধুনা ইহা সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিক্নাছে 
এবং উত্তরোত্তর অধিকতর প্রসার প্রান্ত হইতেছে । তড়িৎ দ্বারা মাঁদিবের 

যে কি অশেষ উপকার সাধিত হইতেছে, তাহা বর্ণনাতীত ) তত়্িৎশকট 
তড়িতালোক প্রভৃতি ছাড়িয়া দিয়া শ্তদ্ধ ভড়িংপাধায্যে সংবাদ প্রেরণ 

€(10160010 [:616087 800 116193 161867870 ) ব্যাপারটা 

মনোমধো একবার চিন্তা করিলে তন্ভিতের উপকারিতা উপলদ্ধি করিয়া 

প্ার্ধ্যানিত হইতে হয় । 
ভড়িত্ের প্রকৃতি ।--তড়িতের ক্রিয়া পর্যালোচনা করিয়া ইহাঁয 



ণ* ৰা রলাবপ-দৃত্র |), 

প্রকৃতি সন্বন্ধে নান'বিধ মত (050) উদ্ভাবিত হইয়াছে । সিমার্ 

(90701097) নামক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের মতই অধুন! সর্ববাদিসম্মত। তিনি 
বলেন যে, প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে অতি তরল ভারহীন তড়িৎ দ্রব 
(81600 80) নামক এক প্রকার পদার্থ নিহিত আছে। এই পদার্থ 
ছুই বিপরীত প্রকত্তির ভড়িতের মিলনে উৎপন্ন । যতক্ষণ ইহার! মিলিতা- 

বৃস্থায় থাকে, ততক্ষণ আমর! পদার্থমধ্যে তড়িতের কোন ক্রিয়াই দেখিতে 

পাই না। পদার্থের এই অবস্থাকে নিক্রিয় অবস্থা (০৮81 589) কহে। 
ঘর্ষণ, রাসায়নিক ক্রিয়া বা অপর কোন উপায়ে পদার্থনিহিত নিক্ষিয় 

তড়িত-দ্রবকে বিশ্লেষণ করিয়া ছুই বিপরীত প্ররুতির তড়িতে পৃথক করিতে 

পাপা যায়। এক প্রর্কৃতির তড়িৎ সংযোগ-তড়িৎ (7০310৮9 ৪1601015) 

এবং অপর প্রকৃতির তড়িৎ বিয়োগ-তড়িৎ (3929055 ৪৫900101) নামে 

অভিহিত হইয়া থাকে । এক প্রকৃতির তড়িৎ উৎপন্ন হইলে অপর প্রকৃতির 
তড়িতের উৎপাদন অবশ্ঠন্তাবী এবং উহার! সর্বত্র স্মপরিমাণে উৎপন্ন হইয়। 
থাকে। কিন্তু নানা উপায়ে যে কোন পদার্থমধ্যে সংযোগ ব1 বিয়োগ 

তড়িতের পরিমাণের বৃদ্ধি করিতে পারা যাঁয়। পদার্থমধ্যে সংযোগ 

তড়িতের পরিমাণ অধিক থাঁকিলে উহাকে সংযোগ-ভড়িৎযুক্ত (0০51015515 
৪15011880) এবং বিয়োগ তড়িতের পরিমাণ অধিক থাকিলে উহাকে বিয়োগ 

তড়িং-যুজ্ (20665065915 818001599) কহ! যায়। 

যে সকল উপায়ে তড়িৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে; তন্মধ্যে ঘর্ষণ (710007) 

এবং রাসায়দিক ক্রিয়। (0189701081 206100) এই ছুই. উপাই প্রধান। ঘর্ষণ 

দ্বারা উৎপন্ন তড়িৎকে ঘর্ষণোৎপন্ন তড়িৎ (50001018] ০7 17901017000: 

50800 119001010) কহে ১ রাসায়নিক-ক্রিয়া-অনিত- তড়িৎ ভল্টা বা 

গ্যাল্ভ্যানির তড়িৎ ডে ০015910 07 0391%21710 :100101:5) নামে অভিহিত | 

আষর। প্রথমত; ঘর্ষণোৎপর তড়িতের বিষয় আলোচন! করিব। 
২) ঘর্ষণেৎপন্ন ভড়িৎ (510019781 13160015) 

কাচ বা লাক্ষ। দণ্ড রেশমী বন্ বা ফ্্যানেলের হারা ঘর্ষিত হইলে উহাদিগের 
মধ্যে ভড়িং উৎপয় হয় এবং কু কাগন বা োবার টুর সার ল্বু 
ও করিবার উহাদিগরের ক্ষতা,যে। ..- .. 



 জড়িখ।, ৭৩ 
২৭শ পরীক্ষা ।-.্একটী. কাচ, ন! লাঞাদও ফ্ল্যানেসের  পশমালিিনি ও স 

সবার ঘর্ষণ করিয়। ্ ষু্র ক্ষুদ্র কাগজ ব! দোলাখণ্ডের সন্নিকটে 7 ই টা ই ই 
আনরন ফর; দেখিবে উহার আকৃষ্ট হইয়া! উক্ত দে সংলগ্ন ১, 
হইয়াছে। (৬২শ চিক্র)। 

এবেশে বায়ু মধ্যে জববান্প অধিক থাকে বণিয়! রড , 
কাচদণ্ড ও ক্ল্যানেল্ খণ্ডকে পরীক্ষার সময়ে উত্তীপ , ৩২শচিত্র। 
সংযোগে শুষ্ক করিয়া লইতে হুইবে। 

ভড়িগ-নির্দেশক যল্স (16০০9০০০০)---কোন "পদার্থে তড়িৎ 

উৎপন্ন হইয়াছে কি না, জানিবাঁর নিমিত্ত যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ঃ তাহাকে 
তড়িৎ-নির্দেশক যন্ত্র কহে। অতি সহজ উপায়ে নির্মিত একপ্রকার তড়িৎ- 
নির্দেশক যন্ত্রের চিত্র (৩৩শ চিত্র) পার্খে প্রদর্শিত হইল; ইহা! সচরাচর ইলেক্টি ক্ 
পেন্ডুলম্ (21000 79100101%) নামে 7৮৭৭ 
অভিহিত। কাষ্ঠের আধারে স্থাপিত , ২ 
একটা বক্র কাঁচদ্র্ডে রেশমী তা দ্বারা ণ 
একখও ক্ষুদ্র সোঁলা' ঝুলাইয়া এই ফক্ত্র ূ 
নির্মিত হয়। কোন একটা কাঁচদণ্ড রেশখী । 
রুমাল খারা ঘর্ষণ করিয়। উক্ত সোল1- পল এ 
খণ্ডের সন্নিকটে ধারণ করিলে উহা আকৃষ্ট £:. : 
হুইবে। সোলাখণ্ড এইরূপে আকৃষ্ট হইলে ০০০০, 

কাচদণ্ডে তড়িৎ উৎপর হইয়াছে, ইহা রাশির; হয়। " ৩৩শ চিন | 
আকর্ষণ ও ' বিপ্রকর্ষণ (:১৮৮5০607 ৪0 [:90215102 )-৮ 

কাচদও রেশমী বন্ত দ্বার! ঘর্ষিত হইয়া সৌলাখণ্ডের নিক্ট নীত হইলে উহা 
প্রথমতঃ আর্ট হইয়া কাচদডকে স্পর্শ করে, কিন্তু স্পর্শ করিবার অব্যবহিড 
পরেই. দুরে আপহ্থত হয় 'অতঃপর উক্ত কফাঁচদও যতধার এ সোলার 
সন্নিকটে নীত হইবে, ততষারই সোঁলাখগ্ড পুনরাকষ্ট না হইয়া বিপ্রকষ্ট অর্থাৎ 
দূরীভূত হইবে । এক্ষণে বন্তপি শ্রকটী লাক্ষাদও (81361180 7২০৫) ফ্লযানেল্ 
দারা! ঘষিত হইয়া! পুত কাচদও-্পৃষ্ট সোলাখণ্ডের নিকট নীত হয়, তাহ! 
হইল উহা পীর দুয়ে। দী-যাইর লাক্ষাদও পার! আকৃষ্ট হইবে ।, 

পুনশ্চ কাঁচদগ্ডের পরিবর্তে বদি একটা লাক্ষাদও ক্যানেন্ দ্বার! ঘষিত হইয়া 



৭৪ রসায়ন সুত্র । 

»ম্মপর এক থও্ড €দালার নিকট 'দীত হয়, শাহ] হইলে উহ প্রথমতঃ আকৃষ্ট হইয়া 

দাক্ষাদণ্ডে সংগ্চহয়'কিন্ত ক্ষণফাল পরেই দুরে অপনরণ করে। অতঃপর যতবার 
উক্ত লাক্ষাদও ফ্টালেল্ দ্বার! ঘধিত হইয়া এ সোলার নিকট আনীত হুইবে, 
ততবারই উহা রব আব না হইয়া দুরে গনন কৰিবে। কিন্তু একটা কাচদও 
রেশমী বস্তার ঘধিত হইয়! লাক্ষাদগ্ড-্পষ্ট এ দোলার নিকট নীত হইলে উহা 

বিপ্রকুষ্ট ন। হইয়া! আকৃষ্ট হইবে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, সৌঁলাথগ্ড 

একবার পূর্বোক্ত তড়িৎযুক্ত কাচদণ্ড দ্বারা আকুষ্ট হইয়া উহাতে স্পৃষ্ট হইলে 
পুনরায় উহ! দ্বারা আকুষ্ট ন। হইয়া বিপ্রকষ্ট হয কিন্তু এ সোলাখণ্ডই আবার 

ফ্ল্যানেল্-ঘধিত লাক্ষাদণ্ দ্বারা আকৃষ্ট হয়। অপরন্ধ এক খণ্ড সালা প্রথমতঃ এ 

তড়িত্যুক্ত লাক্ষাদও দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া উহাতে ্পৃষ্ট হইলে উহা! দ্বার! পুনরা কষ্ট 
হয় না, কিন্তু এ নোলাখওঁই আবার রেশমী-বন্ত্র-ঘধিত বাচদগড দ্বারা! আকৃষ্ট হয়। 

সংযোগ ও বিক্য়াগ ভড়িৎ (70910755 200 [9801৩ 

35150010105 )--পূর্ব্বোন্ড পরীক্ষা ছারা আমর! জানিতে পারি যে, ভড়িৎ 
হই প্রকার! কাচদও ক্লেশমী বস্ত্র বারা ঘধষিত হইবে যে তড়িৎ উৎপৰ হয়, 
তাহাকে ষর্বোগ-তড়িৎ (৬105005 0: 1১03101%9 015201010) কছে এবং 

লাক্ষক্ষেগ ফ্ল্যানেল্ দ্বারা ঘধিত হইলে. যে তড়িৎ উৎপন্ন ছয়, তাঁহাকে 'বিয়োগ- 
ভন্চিং (991798 মে 2588149 5190৮20105) কহে। এই ছুই প্রকার 

তড়িংই স্বতন্ত্রভাঁবে অপর লঘু বসন্তকে আকর্ষণ করিতে পারে। কোন ছুইটা 
পদার্থ একই প্রকৃতির তড়িৎ-যুক্ত হইলে উহ্ারা পরম্পর আকৃষ্ট না হইয়া 

বিপ্রকষ্ট হয়; অপরন্থ ছুইটী পদার্থ বিপরীত প্ররুতির তড়িৎ দ্বারা সংক্রামিত 
হইলে পরম্পর আন্ুষ্ট হইয়া থাকে। 

নিয়লিখিত পরীক্ষা ঘারা উপরিউক্ত তত্ব নুন্দররূপে প্রমাণিত হইবে ₹-- 
২৮শ পরীক্ষ। ।--কাচদণ্ডের উপর মে মা 

স্থাপিত পিতল-নিশ্সিত একটা চোঙ্গের (ক,  পশশনথ 
(৩৪শ চিত্র, ক) এক প্রাণ্থে ছুইটা ক্ষ | ] 

সোলাখও শত! ঘ্বারা বৃলাইয়। চোঙ্গটাকে ঃ রা 

স্ বা উইমৃস্হ্ই নিশ্শিত তড়িৎ বস্ত্রে রি * 

(055 0: %/1778)0হ55 10515061021 রী 

48890815 ) সংযোগের (খ) সঠিত ৬৪ চিজ 
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একটা পিতলের শিফল দ্বার! সংযুক্ত কর; তড়িৎন্ত্র চালাইলে হই খও সোলা পরম 
হইতে পুথক হুইয়! পড়িবে। 

ইহার কারণ এই যে, পিত্তলের চোঙ্গটা তড়িং-যন্র-সংস্পর্শে সংযোগ্-উড়িং- 

যুক্ত হয় এবং উহার কিয়ধংশ সুত্র দ্বারা পরিচালিত হইয়! ছুই খণ্ড 
সোলাতে -সংক্রামিত হয়; ছুই খণ্ড সোল! একই প্রকার তড়িৎ্-যুক্ত ( সংযোগ 

তড়িৎ) হয় বলিয়া! পরস্পর হইতে দূরে গমন করে। 
এতদ্বার! ইহা! প্রমাণিত হইতেছে যে, ছুইটা বস্ত একই সিরা তড়িৎ 

যুক্ত হুইলে পরম্পর আকৃষ্ট না হইয়া বিপ্রকৃষ্ট হয়। 
এক্ষণে আমরা যদি পূর্ববৎ ছুই সোলাযুস্ত আর একটী পিতলের চোঙ্গ 

তড়িৎ্-ন্ধের বিয়োগদণ্ডের সহিত যুক্ত করিয়া! দিই, তাহা হইলে এ ছুই খণ্ড 

সোলাও পরম্পর হইতে পৃথক হইবে, কেন না) এ স্থলে উহার একই প্রকার 

'ছর্থাৎ বিয়োগ-তড়িৎ দ্বারা সংক্রামিত হইয়াছে । অতঃপর যদি আক্মরা সংযোগ 

ও বিয়োগ-তুড়িৎ-যুক্ত এই ছুইটা চোঙ্গকে পরম্পর নিকটস্থ করি, তাহা হইলে 
একের গোলা অপরের সোলা দ্বার! আকৃষ্ট হইবে। ইহার কারণ এই যে, 

একের সোঁলাখণ্ড সংযোগ-তড়িৎ ও অপরের সোনা বিয়োগ-তড়িৎ ছারা 

সংক্রামিত, সুতরাং বিপরীত প্রকৃতির তাড়ৎ দ্বারা সংক্রামিত বলিয়া উহার 

পরম্পর আকৃষ্ট হয়। 

উপরিউক্ত পরীক্ষা দ্বার! প্রমাণিত হয় যে, ছুইটী পদার্থ বিপরীত তড়িৎ- 
যুস্ত হইলে পরপ্পরকে আকর্ষণ করে অর্থাৎ সংযোগ-তড়িৎ বিয়ৌগ-তড়িৎকে 

এবং বিয়োগ-তড়িৎ সংধোগ-তড়িংকে আকর্ষণ করে কিন্তু সম-তড়িৎ-যুক্ত 

প্দীর্থ পরম্পরকে বিপ্রকর্ষণ অর্থাৎ দূরীকরণ করে। 
তড়িুপরিচালক ও অপরিচালক (€ ০০7০:075 ৪৫ [২০- 

০097000:075)--কাচি বাঁ লাক্ষাদণ্ড ফ্রযানেল্ বন্্র দ্বারা ধর্ষিত হইলে সোলা 

খণ্ড আবর্মণ করে, ইহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু যে অংশ ধর্ষিত হয়, 
সেই অংশেরই আকর্ষণ শক্তি জন্মে, অপর ফোন অংশে এ শক্তি দৃষ্টিগোচর 

হয় না । ইহার কারণ এই যে, কাঁচ, লাক্ষা প্রসূতি পদার্থে তড়িৎ এক অংশ 
হইতে অপর অংশে পরিচালিত হয় দা) যে স্থানে উত্পর হয়, সেই স্থানেই 
উহা আবদ্ধ হইয়া থাকে । কিন্ত ইতিপূর্বে (২৮ পরীক্ষা) প্রদ শি হইয়াছে মে, 



৭৬ রসায়ন-সু্র । 

কাঁচদ্বণ্ডে স্থাপিত একটী পিস্তলের চোল্ের এক প্রাস্ত তড়িৎ-যস্ত্-সংযোগে 

তড়িৎ-যুক্ত হইলে অপর প্ররান্তস্থিত ছুই খণ্ড সোল পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া 

পড়ে। ইহার কারণ এই ে, ধাতু-নির্শিত পদার্থে তড়িৎ সর্বত্র সহজে 
পরিচালিত হয় অর্থাৎ উহার যে কোন স্থানে তড়িৎ উৎপন্ন হউক না কেন, 
উহা ক্ষণকাঁল মধ্যে সর্বত্র পরিচালিত হইয় পড়ে। এস্থলে যদিও চোঙ্গের এক 

প্রান্ত মাত্র তড়িৎ-যস্ত্রের সহিত যুক্ত থাকে কিন্তু উৎপন্ন তড়িৎ পরিচালন হেতু 

চোক্ষের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া সুত্র বাহিয়া অপর প্রান্তস্থিত ছই খণ্ড সৌল।তে 

ংক্রেমণ করে এবং উহারা একই প্রকার তড়িৎ-যুক্ত হয় বলিয়া পরস্পর বিপ্র- 

কষ্ট অর্থাৎ পৃথক হইয়া পড়ে। ধাতু প্রস্ভৃতি যে সকল পদার্থে ভড়িৎ একস্থান 

হইতে অপর স্থানে সহজে পরিচালিত হয়, তাহাদিগকে তড়িৎ-পরিচাঁলক-পদার্থ 

(0000006075 0€ 81906110165) কন্তে এবং কাঁচ, লাক্ষা, প্রভৃতি যে সকল 

পর্ধার্থে তড়িৎ সহজে একস্থান হইতে অন্তস্থানে পরিচালিত হইতে পারে না? 

তাহাদিগকে তড়িৎং-অপরিচালক-পদার্থ (০০-০020001079 06 12150010105 ) 

কনছে। কতকগুলি পদার্থ কিয়ৎ পরিমাণে তড়িৎ পরিচ।লন করে মাত্রঃ যেমন 

এল্কহল্, শুদ্ধ কাষ্ঠঃ কাগজ ইত্যাদি; এরূপ পদীর্থকে মধ্য-পরিচাগক 

(991201-00110110601) বল। যায় । ? 

কোন বস্তই একেবারে সম্পূর্ণ পরিচালক বা সম্পূর্ণ অপরিচালক নহে। 

ধাতু প্রস্ভৃতি ষে সকল পদার্থ উৎকষ্ট তড়িৎ-পরিচাঁলক ববিয়া গণ্য তাহারাও 

কিয় পরিমাণে তড়িতের গতিরোধ করে অর্থাৎ তড়িৎ-পরিচাঁলনের প্রতি- 

বন্ধকতা সাধন করে। তড়িতের গতি-রোধকে ইংরাজীতে 75315681109 কছে। 

অপরন্ত কাঁচ প্রভৃতি পদার্থ একেবারেই অপরিচালক নহে, তবে উহার! 

সমধিক পরিমাণে তড়িতের গতিরোধ করে বলিয়া সাধারণতঃ অপরিচালক 

পদার্থ বলিয়! গণ্য হ়। যে সকল পদার্থে আমরা তড়িৎ ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছা 

করি, তাহাদিগকে অপরিচাঁলক আধারের উপর স্থাপন করিয়! ভূমি হইতে 

পৃথক্ করিয়া স্লাখিলে তড়িৎ উক্ত পার্থ হইতে সহজে অপন্থত হইতে পারে না। 

তড়িৎ-যুক্ত পদার্থ ভূমির সহিত কোনরূপে সংস্পৃষ্ট হইলেই অর্থাৎ অপরিচালক 

আধার উভয়ের মধ্যে ব্যবধান না ঘাকিলে ভূমির পরিচালকতা৷ গুণে তড়িৎ সতৃর 

উত্ত পদার্থ হইতে ভূমির মুখ্যে অপন্থত হুইয়। যায়। তড়িৎ-অপরিচাক পদা্থকে 
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ইংরাজীতে ইন্স্ুলেটর্ ([1)881901)ও কছে। সচরাচর কাচ ব পোর্শিলেম্ 

নির্শিত পদার্থ ইন্নুলেটর্রূপে ব্যবন্বত হইয়া! থাকে । ইতিপূর্বে পরিচালকতা-ঘ৭ 

পরীক্ষার জন্ত যে ধাতু-নির্শিত চোঙ্গের উল্লেখ কর! গিয়াছে ৩৪শ চিত্র), তাহা 
একটী কাচ দণ্ডের উপর স্থাপিত ; কারণ, এরূপ না হইলে উৎপন্ন তড়িৎ 
ক্ষণকাল মধ্যে ভূমিতে অপহৃত হই; ন্ুতরাং চোঙ্গের মধ্যে তড়িতের কোন 

ক্রিয়াই লক্ষিত হইত ন!! | 
রাষায়নিক-ক্রিয়াজনিত তড়িং-প্রবাহ পরিচালনের নিমিত্ত তাজ্রের তার 

সর্বদা ব্যবত হয়। যাহাতে তড়িং-গ্রবাহ তার মধ্যে অবরুদ্ধ থাকে, 
তজ্জন্য তারগুলি রেশম, গটাপার্কা € 009-6701)2 ) প্রভৃতি অপরিচালক 

পর্ার্থ (179012001) দ্বারা উত্তমরূপে আবৃত করিয়া! রাখা হয়। এইরূপ 
তারকে ইংরাজীতে ইন্সলেটেড, তার (1709019:50 517 ) কহে। 

নিম্নে কতিপয় উত্তম পরিচালক, মধ্যপরিচালক, ও অপরিচালিক পদার্থের 

তালিক। প্রদত্ত হইল। ইহাদিগের নাম পরিচাঁলন-গুণান্ুসারে পর পর 

উল্লেখ করা গেল £-_ | 

উত্বম পরিচালক | মধ্যপরিচালক | অপরিচালক 

ধাতু. | এন্্কহল্ চা কাচ 
কৃষ্ণসীস ((19701)106) া ঈথরু ববর ' মোম 

এসিড ( কাচের গুড়া নির্মল বায়ু ও অন্যান্য । গন্ধক 

জল : গদ্দকের গুড়া . নির্জল গস | রজন 

তুষার (920%) ূ শুষ্ক কাষ্ঠ ৷ গুষ্ধ ক।গজ এন্বার 

উত্ভিদ ৷ কাগজ রেশম লাক্ষ! 
জীবদেহ ৷ বরফ (3০6) 1 হীরক গটাপার্ক। 

তুল। 
পপি সপ পপপাপ পলিশ? িশিটিপপলপ ও পাপী পাশপাশি পপ পপি পপ পা পপ পপ 

কাচ-নিশ্মিত পদার্থ যদিও অপরিচালক আধাঁরক্ূপে বাবহৃত হয়, কিন্ত 

উহ! জল-বাম্প আকর্ষণ করে বলিয়া সময়ে সময়ে পরিচালকের কাঁধ্যও করে। 
জল উড়িং-পরিচাঁলক, ইহা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে এবং বারুমধ্যে 
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অল্লাধিক পরিমাণে জল-বাম্প সর্বদা বিস্যমান থাঁকে, তাহাও আমর! অধগত 

' আছি। বর্ষাকালে বায়ু মধ্যে জল-বাঁল্পের পরিমাপ অপেক্ষাকৃত অধিক থাকে » 
তখন আঁকর্ষণশক্তি-গুণে উহ! কাচ-নিম্দিত দ্রব্যের উপর সহজেই পতিত 

হয়। সুতরাং কাচের আধারের উপর তড়িং-যুক্ত কোন, পদার্থ রাখিলে তড়িৎ 
কাঁচ-সংলগ্ন জল-বাম্প দ্বারা গরিচাপিত হইয়া ভূমি ও বারু মধ্যে অপস্যত 
হইয়া ঘাঁয়; এ জন্য বর্ষাকালে ঘর্ষণোৎপন্ন তড়িতের ক্রিয়! প্রদর্শন কর! বড়ই 
স্বকঠিন। চারিদিকে অগ্নি জালিরা জল-বাম্প দূরীভূত করতঃ 
কাঁচের আধার সম্পূর্ণরূপে শ্ুষ্ষ করিলে পর তহুপরি স্থাপিত তড়িৎ-যুক্ত 
পদার্থে তড়িতের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। গালা সুরা-সারে দ্রব করিয়া কাঁচের 

আধাঁরের উপর মাখাইয়া দিলে জল-বা্প কাচের উপর পতিত হইতে 

পারে না? স্থৃতরাং তড়িত-যুক্ত পদার্থ হইতে সহজে তড়িৎ পরিচালিত হইয়া 

বায় না। | 
যখনই ছুইটী বস্ত পরস্পর ঘর্ষিত হয়, তখনই ছুই প্রকার তড়িৎ সম- 

পরিমাণে এককালে উৎপন্ন হইয়া থাঁকে এবং একটী বস্ত সংযোগ ও অপরটী 
বিয়োগ তড়িৎ্-যুক্ত হয়। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে একটা লাক্ষাদণ্ড 

ফ্যানেল্ দ্বার! ঘর্ধিত হইলে বিয়োগ-তড়িৎ-যুক্ত হয়। অতঃপর যদি তড়িৎ- 
নির্দেশক যন্ত্র সাহাযো উক্ত ফ্ল্যানেল্ খগুকে পরীক্ষা করা যাঁয়, তাহ! হইলে 

উহ! সংযোগ-তড়িৎ-যুক্ত হইয়াছে দেখা যাইবে । একই বস্ত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ 

দ্বারা ঘর্ষিত হইলে পদার্থ ভেদে উহাতে বিভিন্ন প্রকৃতির তড়িৎ উৎপন্ন হয়। 

কাঁচ রেশমী বস্ত্র দ্বার ঘর্ষিত হইলে তন্মধ্যে সংযোগ-তড়িৎ উৎপন্ন হয়, কিন্তু 

্রণনেল্ দ্বারা কাঁচকে ঘর্ষণ করিলে কাচে বিয়োগ-তড়িতের উৎপত্তি হয়। 

ভড়িত-প্রবর্তন ([71000001 )--ইতিপূর্কবে দর্শিত হইয়াছে যে» 

বিপরীত প্রকৃতির ছুইটী তড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং সম-প্রক্কৃতির 
তড়িৎ পরস্পরকে বিপ্রকর্ষণ করে। ইহাও দর্শিত হইয়াছে যে, সংযোগ বা! 
বিয়োগ ভড়িৎ-যুক্ত পদার্থের দ্বারা অপর পদার্থ স্ৃষ্ট হইলে উহাঁ'ও যথাক্রমে 
সংযোগ বা বিয়োগ ভড়িত্যুক্ত হয়। এক্ষণে আমর! দেখাইব যে, তড়িৎ-যুক্ত 

পদার্থের সন্নিকটে কোন পদার্থ স্থাপন করিলে স্পর্শ ব্যতীতও উহাতে তড়িৎ 

উৎপর হইয়া থাকে। 



ভড়িছ।. প্ 

সী অঙ্কিত গ্রক্িককতিতে (৬৫শ চিত্র) কাচ নির্দিত "আধারের উপর 

স্থাপিত পিসৃলবির্শিত একটা ফাঁপা চো ও গোলক € ক) গুড়িত-যুক্ত হইলে 
অপরিচালক আধথানের উপর স্থাপিত বলিয়া 'উহাতে তড়িৎ অবরুদ্ধ হইয়া 
গাকে। (খ) ও গে) অপর ছুইটী শিত্তলের চোঙ্গ ; উভয়ের গঠন ও আয়তন 
একই প্রকার এবং উভয্নেই এক শ্রকটা কাঁচ-নির্্মিত অপর্রিচালক আধারের 

উপর স্থাপিত। এই ছুইটী চোক্ষকে মুখে মুখে যুক্ত করিয়া একটী চোঙ্গে 
পরিণত কর! ষাইতে পারে এবং ইচ্ছা করিলেই উহাদিগকে খুনব্বার পৃথক, 

করিতে পার) যায়। 

এক্ষণে কে) কে তড়িৎ-বন্থ সংস্পর্শে সংযোগ তড়িং-যুক্ত করিয়। (খ) ও (গ) 
চোঙ্গ ছুইটাকে মুখে মুখে যুক্ত করতঃ উহার নিকট স্থাপন করিলে & 

৩৫শ চিত্র । 
ঞ্ 

ঘুক্ত চোগ্গের নিক্ষিয় তড়িং-দ্রব বিশ্লিষ্ট হইয়া উহাতে সংযোগ ও বিয়োগ 
'ড়িৎ উৎপন্ন হইবে । আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, সংযোগ-শুড়িৎ বিয়োগ- 
তড়িংকে আকর্ষণ করে এবং সংযোগ-তড়িৎকে বিপ্রকর্ষণ করে, স্ুতত্বাং এ 

স্থলে সংযোগ-তড়িৎ-যুক্ত (ক) র নিকটরর্ভী খে) চোঙ্গে বিয়োগ-তড়িৎ আকৃষ্ট 
হইয়! অবস্থিতি করিবে এবং সংযোগ-তড়িৎ দি 5ইয়। দুরবর্তী রো) € চো্গে 
সঞ্চিত হইবে । * | 

এক্ষণে যদি আঁমর। প্রথমতঃ (গ) কে খে) চি দৃক করিয়া লই এবং" 

শস্পিশি শি ও কপ পাপ পাপী সপ পস্প প্শসপ পপপপ পপ পাশপাশি ৮ শশী সপ ও পাল পিস পপ পর জিপি 

* সংযোগ- তড়িৎ (+ ) যোগ এবং বিয়োগ- ৫ _ -) ) বিয়োগ রি হার! নির্দিও € 

ইইস্। খাকে। . , 



৮৬ রপায়নস্পুত্র | 

পরে (ক) কে তড়িৎ্যন্ত্র হইতে বিষুক্ত করি, তাহা হইলে আমরা তড়িৎ- 
দির্দেশক বন সাহায্যে দেখিব যে; (খ) শুদ্ধ বিয়োগ এবং (গ) শুদ্ধ সংযোগ 
তড়িৎ-যুক্ত হইয্বাছেঃ কিন্তু (ক) পূর্বে যেরূপ সংযোগ-তড়িৎ-যুক্ত ছিল 

সেইনূপই আছে, উহার মধ্যেদকোন পরিবর্তন সংঘটিত হয় নাই। এইরূপে 
আমরা ইচ্ছামত (ক) হইতে অপর পদার্থে ম্পর্শ ব্যতীত তড়িৎ উৎপাদন 

করিতে পারি । 

উপরে যাহা বর্ণিত হুইল, তাহা দ্বারা 'নামরা জানিতে পারিলাম যে, 

তড়িৎ্-যুক্ত পদার্থ স্পর্শ ব্যতীত নিকটস্থ অপর পদার্থের নি্রিয় তড়িৎ-দ্রবকে 
বিশ্লেষণ করিয়া সংযোগ ও বিয়োগ তড়িৎ উৎপাদন করিতে পারে । এই ক্রিয়াকে 

ভড়িৎ-প্রবর্তন ([7100০010)) কহে এবং এই প্রকারে উৎপন্ন তড়িৎকে 
প্রবর্তিত তড়িৎ (2১1০০810175 100.0000) বলে । পরিচালক পদার্থে 

তড়িৎ প্রবর্তন-ক্রিয়া যেরূপ অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়, 'অপরিচালক পদার্থে 
সেন্সপ নহে; কিন্তু অপরিচালক পদার্থ প্রবর্তন-ক্রিয়া দারা একবার 
তড়িৎ-যুক্ত হইলে তন্মধে) তড়িৎ অধিকক্ষণ সঞ্চিত থাকে । | 

তড়িৎ-যুক্ত পদার্থ স্পর্শ দ্বার অপর পরিচালক পদার্থে যে তড়িৎ সংক্রমণ 

করেঃ তাহাকে পরিচালিত তড়িৎ, € [1900101 ১5 00100000101 ) কহে 

এবং উক্ত ক্রিয়াকে পরিচালন (0০903000) ) কছে। 

পরিচালন ও প্রবর্তনের প্রাভেদ ।--এই ছই ক্রিয়ার মধ্যে 
প্রভেদ নিয়ে বর্ণিত হইল ২ 
৯), তড়িত্পর্িচালনে তড়িৎ-যুক্ত পবার্থ, হইতে কিয়ৎ পরিমাণ 

তড়িং নির্দত হইয়! সৃষ্ট পদার্থে সংক্রামিত হয়ঃ কিন্তু তড়িৎ-প্রবর্তনে তড়িৎ 
যুগ পদ্দার্সে তড়িতের পরিমাণ অক থাকে । 

'হয়। তড়িংবুক্ক পদার্থ পরিচালন-ক্রিয়। দ্বার স্পৃষ্ট পদার্থে সম. 
ধর্জীরল্ী তড়িৎ উৎপাদন করে অর্থাৎ স্পৃ্ট পদার্থকে সংযোগ-তড়িৎ-যুক্ত 

পদ্ধার্থ, সংযোগ এবং বিঘ্বোগ-তড়িংস্যুক্ত পার্থ বিষোগ তড়িৎ-যুক্ত . করে, 

কিন্ত গ্রবর্থন-ক্রিয়া ছার! নিকটস্থ পদার্থ বিপরীত প্রকৃতির তড়িৎ-যুক্ত' 

হয়। ূ 
৩য়। পরিচালন-ক্রিয়! দ্বারা কৌন পদার্থকে তড়িৎ-যুস্ত করিতে হইলে 



তড়িশ । ৮১ 

উহাকে অপরিচালক কাঁচের আধারে স্থাপন করিতে হয়, কারণ পদার্থ ভূমি- 
সংস্পৃষ্ট থাকিলে পরিচালন হেতু তড়িৎ তৎক্ষণাৎ অপলারিত হইয়। যায়ঃ উহার 
মধ্যে সঞ্চিত হইতে পাঁরে না'। প্রবর্তন-ক্রিয়া দ্বারা কোন বস্তকে তড়িৎ-যুক্ত 
করিতে হইলে উহাকে অপরিচাপক আধারের উপর স্থাপন করিয়! তড়িৎ-সংক্র- 

মণের পর উহাকে ভূমির সহিত অন্ততঃ স্বল্পকালের জন্তও সংযুক্ত করিয়া রাখিতে 

হয় । ইহাঁর কারণ এই বে, প্রবর্তন-ক্তিয়! দ্বার! উক্ত বস্ত্র মধ্যে ছুই প্রকার 

তড়িৎ এক সময়ে উৎপন্ন হয় ; -বিপরীত প্রক্কতির তড়িৎ তড়িৎ-যুস্ত পদার্থস্থিত 

তড়িতের আকর্মণে উক্ত বস্ত মধ্যে আবদ্ধ (8০010 ) থাকে, এবং অমপ্ররুতির 

তড়িৎ বিপ্ররুষ্ট হইয়! বস্তটীর অপর প্রান্তে মুক্ত (£০০ ) ভাবে অবস্থিতি করে। 

এক্ষণে বস্তটা ভূমির সহিত ক্ষণিক স্পৃষ্ট হইলে মুক্ত তড়িৎ (1319৩ [1৩০01- 

০ ) ভূমির মধ্যে অপসারিত হয়। পরে উহাকে ভূমি হইতে বিষুক্ত করিয়া 
তড়িত্যুক্ত পদার্থ সরাইয়া লইলে কেবলমাত্র আবদ্ধতড়িৎ (70070 
[1০০51০1৮ ) উক্ত বস্ত মধ্যে অবস্থিতি করে । 

ভড়িৎু-যন্ত্র (216০0 7$180106 )-_কাঁচ বা লাক্ষা দণ্ড রেশমী বস্ত্র 

বা ফ্ল্যানেলের দ্বারা ঘর্ষিত হইলে যে তড়ি২ উৎপন্ন হয়, তাহাকে 

ঘর্ষণোৎপন্ন তড়িৎ কহে, ইহা পূর্ববে উক্ত হইয়াছে । এইরূপ ঘর্ষণে আমা 

যে অতি সামান্ত পরিমাণ তড়িৎ উৎপাদন করিতে সক্ষম হই) তাহা দ্বারা 

কেবল ক্ষুত্র ক্ষুদ্র সৌলাখণ্ড, কাগঞ্জ প্রভৃতি লঘু পদার্থের আকর্ষণ ব্যতীত 

তড়িতের অন্থ'ন্ত ক্রিয়া! সম্পাদিত হইতে 

পারে না। ঘর্ঘণ দ্বার অধিক পরিমাণে 

ড়িৎ উৎপাদন করিতে হইলে এক 

প্রকার তড়িং-যন্ত ব্যবন্ৃত হয়। 

পার্স্থ চিত্রে একটী তড়িত্যন্্র প্রুদ- 

শিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে ক) 
একটা হাতল এবং (খ) একখানি 

কাচের চাকা; এই হাঁতলের দ্বার! 

চাকা খানি ঘুরাইিতে পারা যাঁয়। 

ধুরিবার সময় উপরে ও নীচে স্থাপিত 
এ 
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হই খণ্ড চর্মের (গ ও ঘ) সহিত ঘর্ষিত হইয়।৷ উক্ত চাকার মধ্যে সংযোগ্ব-তড়িৎ, 
উৎপন্ন হয় এবং ছুই খণ্ড চর্ম বিয়োগ-তড়িৎ ষঞ্চিত হয়। এক্ষণে ছুই 

খণ্ড চর্দবুকে ধাতু নির্িত শিকল ( চট) খারা ভূমির সহিত সংযুক্ত করিলে 
বিয়োগ-তড়িৎ চর্খমধ্যে উৎপন্ন হ্ইবামাত্র শিকল দ্বারা প্রিচাঁলনহেতু 
তৎক্ষণাৎ ভূমির মধ্যে অপহ্যত হয় কাঁচের চাঁকাতে কেবল সংযোগ-তড়িৎ 

আবদ্ধ হইয়া থাকে এবং উহার পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এই 

ংযোগ-তড়িৎ প্রবর্তন-ক্রিয়া ঘারা নিকটস্থ ছুই বাহু-বিশিষ্ট পিত্তলদণ্ডের (ছ ও 

জ) নিক্ষিয্ন তড়ি-দ্রবকে বিশ্লেষণ করিয়া তন্মধ্যে সংযোগ ও বিয়োগ তড়িৎ, 

উৎপাদন করে। ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, এক প্রকৃতির তড়িৎ 
ভিন্ন প্ররুতির তভড়িৎকে আকর্ষণ করে, এজন্য পিত্তল-দণ্ডের যে দিক 

চাঁকাঁর নিকট অবস্থিত, তাহা বিষোগ-তড়িৎ্-যুক্ত (--) এবং উহার 

বিপরীতদ্দিক সংযোগ-তড়িৎ্-যুক্ত (+) হয়। কাচের চাঁকাটী যতই অধিক 

ঘুরান যায়, ততই উহার মধ্যে সংযোগ-তড়িৎ অধিক পরিমাণে উৎপন্ন 
হয়; অপরন্ত কাচের চাকার মধ্যে সংযোগ-তড়িৎ যত অধিক পরিমাণে 

সঞ্চিত হয়, ততই পিতলের দগুনিহিত নিক্ষিযম তড়িৎ-দ্রব উত্তরোত্তর 

বিশ্রি্ট হইয়া দণ্ডের দুরবস্তী ভাগে সংষোগ-তড়িৎ অধিক পরিমাণে 

সঞ্চিত হইতে থাকে । এক্ষণে কোন ধাতু-নিম্দিত পদার্থ হস্ত দ্বার ধারণ 

করিরা' অথব! স্বীয় হস্তাস্কুলি উক্ত পিত্বলের দণ্ডের নিকট লইয়া গেলে উভয়ের 

মধ্যে একটী তড়িং-স্ফুলিঙ্গ (5791].) নির্গত হইতে দেখা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে 

এক প্রকার শষ হয় ও শরীরের মধ্যে স্পন্দন (91)০০01).অনুভূত হইয়া! থাকে। 

তড়িৎ-যন্থ নানা! গঠনের হইলেও উহাদিগের সকল গুলিরই কার্ধ্য 

একরূপ। এস্থলে বে যন্ত্রের ( ৩১শ চিত্র ) উল্লেখ কর! গেল, তাহী-র্যাম্স্ডেনের 
( £:975795 ) তড়িৎ-যন্ত্র নামে অভিহিত । 

_ ভড়িত-প্রবর্তক বক্স (100006100 119017109 )--তড়িৎউৎ- 

গাদনের নিমিত্ত যে আর এক প্রকার যন্ত্র ব্যবন্ৃত হয়, তাহাকে তড়িৎ-গ্রবর্তিক 

ক্র কহে। ভদ্ (০39) এবং উইমসহষ্টের র (107910) যন্ত্র এই শ্রেণীতুক্ত। 

র্ষধ দ্বার! এই সকল বন্ধে অতি*দামান্ত মাত্র ত়িৎ উৎপন্ন" হইয়। প্রবর্তন-ক্রিয়া 
( [5899701. ) বারা উহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং যন্ত্র মধ্যে পুর্বববৎ সঞ্চিত 
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হইতে থাকে। ইহার! র্যাম্স্ডেনের যন্ব অপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ; তড়িৎ 
উৎপাদনের নিমিত্ত এইরূপ যন্ত্রই এক্ষণে সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। 

তড়িৎ-প্রবর্তক যন্ন সমূহের মধ্যে ইলেক্ট্রোফোরস্ (21500010013) 

নামক যন্থ বুদিবস হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে. এই যন্ত্রের গঠনপ্রণালী 
অতি সর । পার্খে এই যন্ত্রের একটা চিত্র 

প্রদর্শিত হইল । যন্ত্রটী ছুই অংশে বিভক্ত ) 
এক অংশ (ক) একখানি লাক্ষার থান! 

 লাক্ষাকে গলাইয়৷ টিনের ছাচে (খ) 

ঢালিয়া গোল থালার আকারে জমান 

এবং অপরাংশ কাঁচের হাতলযুক্ত রেকা- 

বের স্তায় একটা ধাতৰ আচ্ছাদন (গ)। 
লাক্ষার থালাখানি বিড়ালের চর্ম বা 

ফ্ল্যানেল্ দ্বারা উত্তমরূপে ঘর্ষিত হইলে ৩৭শ চিত্র। 

উহাতে বিয়োগ-তড়িৎ উৎপন্ন হয়। পরে ধাঁতৰ আচ্ছাধনটা ও থালার 
উপর স্থাপন করিলে প্রাবর্তন-ক্রিয়া ছার। ধাতব আচ্ছাদনের নিক্িয় তড়িৎ- 

দ্রব বিশিষ্ট হইয়া উহার তলদেশে সংযোগ-তড়িৎ ও উপরিভাগে বিয়োগ- 
তড়িৎ সঞ্চিত হয়। এক্ষণে এঁ আচ্ছাদনের উপরিভাগ হস্ত ঘ্বারা স্পর্শ করিলে 

মুক্ত ( ৪০) বিয়োগ-তড়িৎ শরীরের মধ্য দিয়। ভূমিতে পরিচালিত হুইয়া 

যায়, কেবল মাত্র আবদ্ধ (9810৫) সংযোগ-তড়িৎ আচ্ছাদনের তলদেশে 

সঞ্চিত থাকে। অতঃপর এক হস্তে কাচের হাতল ধরিয়া উক্ত আচ্ছাদনটা 
উত্তোলন করিলে আবদ্ধ সংযোগ-তড়িৎ আচ্ছাদনের সর্বপ্র সধশরিত হুইয়! 

বায়। এক্ষণে উহার সন্নিকটে অপর হস্ত লইয়া গেলে উভয়ের মধ্যে একটা 
ক্ষুদ্র তড়িৎ-্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে দেখা যাঁয়। 

ইহার কারণ এই যে, উক্ত আচ্ছাদনস্থিত সংযোগ-তড়িৎ শরীরস্থ নিক্ষিয় 
তড়িৎ-দ্রবকে বিশ্লেষণ করিয়া বিয়োগ-তর়্িংকে আকর্ষণ করে এবং সংষোগ- 

তড়িৎ বিপ্রকৃষ্ট হইয়া শরীরের মধ্য দিয়! ভূমিতে অপস্থত হয়। ধাতব আচ্ছাদন 

ও শরীরস্থিত ছুইটী বিভিন্ন প্রকৃতির তড়িতেতু পরম্পর আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল 
হুইল উহ।রা মধ্যবর্তী অপরিচালক বায়ু ভেদ করিয়া এত বেগে মিলিত হয় 

এ পি ০০৯ ০৮ ৮ 
ট্ গদি ০৩ নিত ০ 

তাহ এ 
৮ ৫ 

কার্ল 
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যে, একটা ক্ষুত্র তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং শরীর মধ্যে স্পদন ও হস্তে 

হচিকাঁবিদ্ধবং বেদনা! অনুভূত হয়। 
লাক্ষার থালাখানি একবার বিড়ালের চন দ্বারা ঘর্ষিত হইলে পর কিয়ৎক্ষণ 

পর্য্যন্ত উহ। বিয়োগ-তড়িৎ"যুক্ত থাকে ; এ জন্ত উহার উপর ধাতব আচ্ছাদনটা 

পুনঃ পুনঃ স্থাপন করিয়। পূর্বোক্ত প্রণালী অন্গসারে তড়িৎ্স্ফুলিগ্গ উৎপাদন 

করিতে পাবা যায়। 

এই তড়িত-প্রবর্তক যন্ত্রের গঠন সরল হইলেও ইহাতে এক কালে আধিক 
পরিমাঁণ তড়িৎ উৎপন হয় না, এ কারণ উইম্স্হষ্ট €৬/17091/850) এবং 

ভস্ (০99) নির্মিত ছুইটী তড়িৎ-প্রবর্তক যন্্ই অধিক পরিমাণ তড়িৎ 

উৎপাদনের জন্য সচরাচর ব্যবহৃত হুইয়। থাঁকে। তনের যন্ত্রে হই খানি কাচের 

চাঁক! থাঞ্ষে। উইম্স্হষ্টের মন্ত্রের ছুই খাঁনি চাকা রাঙের পাত সংক্ষিপ্ত কাঁচ বা 
কাচকড়! (8১০০1০) দ্বারা নির্িত | হাতলটা ঘুরাইলে ছুইখানি চাঁকা বিপরীত, 

দিকে ঘুরিতে থাকে । চাকা ঘুরিবার সময় প্রবর্তন-ক্রিয়! দ্বার! যন্ত্র মধ্যে 

তড়িৎ উৎপর হইয়। ক্রমশ: বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সম্মথে অবস্থিত ছুইটা 

পিত্বলের দণ্ডের দুর প্রান্তে ছুই প্রকৃতির তড়িৎ সঞ্চিত হইতে থাকে । এই 
ঘ্গুদয় হইতে আমরা অপর যে কোন পদার্থে যদৃচ্ছাক্রমে য়ে কোন 

প্রকার তড়িৎসংক্রষণ করিতে পারি । দগুৰয়ে সঞ্চিত বিপরীত তড়িতের পরি- 

মাঁণ অত্যন্ত আধক হইলে পরম্পরের মধ্যে আকর্ষণ-শক্তি এত প্রবল হয় ষে 

মধ্যবর্তী অপরিচালক বাধু ভেদ করিয়া উভয়ে সশব্ষে মিলিত হয় এবং 
একটা উজ্জল তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ (2150610 99115 ) উৎপন্ন হইয়। থাঁকে। 

স্বর্গ-পত্র-ভড়ি-নির্দেশক যন্ত্র (0010-1626[:160005001০)--ইতি- 

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে থে, কোন পদার্থে তড়িৎ উংপন্ন হইক়্াছে কি না জাঁনি- 
বার জন্য তড়িৎ-নির্দেশক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। পূর্ক্বে যে ইলেক্টিক্ বেন্ড্লমের 

(00901010 090001000 ) বিষয় (৩৩ চিত্র ) বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্হজ 
উপায়ে নির্মিত এক প্রকার তড়িং-নির্দেশক ঘন্তর। এততিন ব্বর্ণ-পত্র-তড়িৎ- 

1নর্দেশক যন্ত্র নামে অপর এক প্রকার যন্ত্রও এই উদ্দেশ্তে ব্যবহৃত হইয়া! থাঁকে। 
পরপৃষ্ঠায় এই যন্ত্রের প্রতিক্কতি প্রদত্ত হইল (৩৮শ চিত্র )। ছুই মুখ খোলা 
বোতলের গঠনের একটা কাঁচ-পাজ্রের আয়ত মুখটা কাঠের আধারের 
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উপরে স্থাপিত এবং সরু মুখটা কাঠের 

ছিপি দ্বার! আবদ্ধ থাকে । ছিপির মধ্যস্থলে 
একটী ছিদ্র এবং তন্মধা দিয়া একটা পিতলের 
দৃগ্ড পাত্রের অভ্যন্তরে কিয়ন্দর পর্যন্ত প্রকিই 

থাকে । দণ্ডের নিয়মুখে ছুইথানি অতি পাতলা 
সোণার পাত (ক ও খ) এবং উহার উর্ধামুখে 

একটি ধাতুনির্মিত গোলক বা পাত সংযুক্ত 
থাকে । কোন ২ যন্ত্রে সোণার পাতের 8 

(0০01-1981) পরিবর্তে রৌপ্য বা প্ল্যাটিনম্ ধাতু তুর পাত ৩৮শ চিত্র । 

বাবহৃত হয়। এরপস্থলে ইহাকে শুদ্ধ তড়িৎ-নিদ্দেশক যন্ত্র (03190050099 ) 

বলাই সঙ্গত। পাত্রের অভ্যন্তরে স্বর্ণপত্রের ছুই পার্থে ছুইটা ধাতব দণ্ডের 
উপর ছুইখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাং ('্10-011) বা স্বর্ণের পাত সংলগ্ন থাকে) 

ইহার! প্রবর্তন-ক্রিয় দ্বারা উক্ত স্বর্ণপত্রদ্ধয়ের তড়িৎ-নির্দেশ-কার্য্যের সবিশেষ 

সহায়তা করে। ফ্লযানেল্ বস্ত্র দ্বার! ঘর্ষিত বিয়োগ-তড়িৎ-যুক্ত একটা লাক্ষাদণ্ড 
গোলকের নিকট নীত হইলে (৩৮শ চিত্র ) পিত্বলের দণ্ড ও তৎসংলগ্ন ম্বর্ণপত্র- 

দবয়ের নিক্ষিয় (০80৪1) তড়িৎ-দ্রব বিশ্লিষ্ট হইয়া! লাক্ষাদণ্ডের সন্গিকটস্থ 

গোলকে সংযেগ তড়িৎ (+) এবং দণ্ডের অপর প্রাস্তঘংলগ্ন স্বর্ণপত্রদ্বয়ে বিয়োগ- 

তড়িৎ (--) সঞ্চিত হইবে; স্থুতরাং একই প্রকার তড়িৎ-যুক্ত হয় বলিয়া 

র্ণপত্রদ্বয় পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। এইব্ূপে তড়িৎ-যুক্ত যে কোন 
পদ্দার্থ গোলকের সন্নিকটে নীত হইলে স্বর্ণপত্রদ্বযর পরস্পর পৃথক্ হইয়া উক্ত 

পঞ্ধার্থে তড়িতের অস্তিত্ব নির্দেশ করে । এই যন্ত্র ঘবারা তড়িৎ-যুক্ত পদার্থে কোন্ 

প্রকৃতির তড়িং বিগ্কঘান আছে, তাহাও নির্ণয় করিতে পারা যায় । | 

আমরা এই যন্ত্রকে পরিচালন বা প্রবর্তন, উভয় ক্রিয়। হারাই তড়িৎ-যুক্ত 
(01181£5) করিতে পারি। তড়িৎ-যুক্ত কাচ বা লাঙ্ষা দণ্ড দ্বারা গোলকটা 
সৃষ্ট হইলে যন্ত্র উক্ত দণুস্থিত তড়িতের সমপ্রক্কৃতিয় তড়িৎ ত্বারা তড়িৎ" 

যুক্ত হইবে এবং স্বণপত্র্য় পরম্পর হইতে পৃথক হইয়। পড়িবে। এইক্ধপে 

পরিচালন-ক্রিয়া ধারা এই ষণ্রকে টানিনিড €:018189 ) করিতে 
পারা যায় । 
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সচরাচর প্রবর্ীন-ত্রিয়া ছবারাই এই যন্ত্রকে তড়িৎযুক্ত (01:2785 ) কর! 
১১ থাকে। তড়িৎ-যুক্ত কাচ বা লাক্ষা দণ্ড ' গোলকের নিকট লইয়! 
গেলে উহার নিক্রিয় তড়িৎদ্রব বিশ্লিষ্ট হইয়া গোলকে বিপরীত প্ররুতির 
তড়িংকে আবদ্ধ (0030 ) করিনা? রাধে এবং সমপ্রক্ৃতির তড়িৎ মুক্ত 

(8156) হইয়া ন্বর্ণপত্রঘয়ে সঞ্চিত হয় এবং উহাদিগকে পৃথক করিয়া 
দের। এক্ষণে যর্দি কাচ বা লাক্ষা দুটা না সরাইয়া অপর হস্ত দ্বার। 
গোঁলকটা ক্ষণকালের জন্য স্পর্শ কর! যায় এবং প্রথমতঃ হস্ত গোলক হইতে 
সরাইয়া লইয়! পরে কাচ বা লাক্ষা দওটী অপপ!রিত করা যায়, তাঁহা হইলে 
নতস্থিত মুক্ত ( 8:০০ ) তড়িৎ আমাদের শরীর বাহির! ভূমিতে প্রবেশ করিবে 
এবং কেবলমাত্র আবদ্ধ (00150 ) তড়িৎ যন্ত্রের মধ্যে অবস্থিতি করিবে। 

এইরূপে আমরা প্রবর্তন-ক্রিয়া দ্বারা যন্ত্রটাকে সংযোগ বা বিয়োগ+ যে কোন 
প্রকার তড়িৎ দ্বারা তড়িৎ্-যুক্ত (0172129 ) করিতে পারি। 

: এই যন্ত্র সাহায্যে পদার্থে কোন্' প্রকার তড়িৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও 
আমরা নির্দেশ করিতে পারি। প্রথমতঃ পূর্বোক্ত উপায়ে যন্ত্রটাকে সংযোগ 
বা বিয়োগ তড়িৎ-যুক্ত করিয়া লইতে হয়। পরে অজ্ঞাত তড়িৎ-যুক্ত পদার্থ 

যন্ত্স্িত গোপকের নিকট আঁনীত হইলে, যন্ত্র মধ্যে যদি সমপ্রকৃতিক্র তড়িৎ 

থাকে, তাহা হইলে স্বর্ণপত্রত্বয় আরও অধিক পরিমাণে পরম্পর হইতে পৃথক্ 
হইয়া পড়িবে। পদার্থ বিপরীত প্ররুতির তড়িৎ্-যুক্ত হইলে স্বর্ণপত্রদয় 
পৃথক্ না থাকিয়! পরম্পরকে স্পর্শ করিবে (0০০01187550 )। এরূপ আচরণের 

কারণ প্রবর্তন-ক্রিয়! বুঝাইবার সময় নির্দেশ করা হুইয়াছে। 
প্রক, প্লেন (210০1 01876 ')--মআমরা প্রুফ, প্লেন নামক যন্্- 

সাহায্যে তড়িৎ-যুক্ত পদার্থ হইতে তড়িৎ গ্রহণ করিয়া অপর পদার্থে সংক্রমণ 
করিতে পারি। প্রফ, প্লেন একটা কাচদ্ডে সংলগ্ন একথানি ধাতু-নির্মিত 
চাকৃতিমাত্র। কোন তড়িৎ-যুক্ত পদার্থ প্র্ফ, প্লেনের ধাতব চাকৃতি দ্বার! 

পুষ্ট হইলে কিয়ৎ পরিমাণ তড়িৎ উন্ত পদার্থ হইতে চাকৃতিতে সংক্রামিত 
হয়; চাকৃতি কাঁচের হাতল বুক্ত বলিক্া উহ! হইতে তড়িৎ অপস্থত হইতে পারে 
না। এক্ষণে তড়িৎ্যুক্ত চাকৃতি খাঁশি একটী ভড়িৎ-নির্দেশক যস্ত্রের নিকট লইয়া 
গেলে অথবা উহাকে স্পর্শ করিলে উক্ত যস্ত্রষধ্যে তড়িতের করিয়া প্রকাশ পায় |: 
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তড়িতের অবস্থান ।-.যে কোন পদার্থ তড়িৎ-যুক্ত হউক' -ন; 
কেন, তড়িৎ উক্ত পদার্থের কেবলমাত্র উপরিতলে ( 381909 ) অবস্থিতি 
করেঃ ভিতরে প্রবেশ করে না। একটা শুন্তগর্ভ পিত্তলের গোলক তড়িৎ. 
যুক্ত হইলে সমস্ত তড়িৎ গোলকের উপরিতলে আবদ্ধ হইয়া থাকে; 
পরীক্ষা করিলে দেখা যায় থে .গোলকের অভ্যন্তরাংশে মোঁটেই তড়িৎ 

থাকে না। একটা প্রুফ প্লেন দ্বারা গোলকের অভ্যন্তরাঁংশ,. স্পর্শ করিয়! . 
উহাকে তড়িং-নির্দেশক যন্ত্রের নিকট লইয়া গেলে তন্মধ্যে তড়িতের অন্তিত্ব 
দৃষ্ট হয়নাকিন্তু প্রুফ, প্রেন্ দ্বারা গোলকের উপরিতল স্পর্শ করিলে উহা 

তড়িৎ-যুক্ত হইয়াছে ' দেখ! যায় £ ইহ! দ্বার! বুঝা যায় থে, পদার্থ তড়িৎ-যুক্ত 
হইলে উহার উপরিতলে ( 98790৪ ) সমস্ত তড়িৎ সঞ্চিত হইয়া! থাকে; 
অভ্যন্তরাংশ তড়িৎ-যুস্ত হয় না। 

ভড়ি-সাক্দ্ীকরণ যযন্ধ (1519500010  6017061)597 )--কতক-. 

গুলি যন্ত্রে প্রবর্তন-ক্রিয়! দ্বারা সমধিক পরিমাণে তড়িৎ সঞ্চয় করিয়া! রাখিতে 

পারা যায়; এইরূপ যন্বকে তড়িৎ-সান্জ্রীকরণ বন্ধ কহে! লীডেন্ আর্ 

(1-65097 ]8) নামক যন্ত্র (৩৯শ চিত্র ) ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থল । একটা.. 
আয়ত-মুখ* কাচের বোতলের অভ্যন্তর ও সি 

বহিঃপ্রদেশের চতুর্থ-পঞ্চমাংশ (ক) রাঙের রঃ ০০ ৫ 
পাত দিয়া আবৃত কারতে হয়; বোতলের 7 1. 

মুখ কাঠের ছিপি দ্বারা আবদ্ধ এবং একটা রি 
পিত্তলের দণ্ড ছিপির মধ্য দিয়া বোতলের 

অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকে । দণ্ডের উর্দামুখে 2 
একটী পিত্তলের গোলক (খ) সংযুক্ত থাকে এবং ৩ চ্ি। | 
একটা ধাতু-নির্িত শিকল বোতলের তত্যন্তরে এ দণ্ডের নিরমুখে সংগগ.. 

থাকিয়া অভ্যন্তরস্থিত রাঙের, পাতকে স্পর্শ করিয়া থাকে। এই বোতলটার 
বহিঃন্থ রাঙের পাত হত্তদ্বারা, ধারণ করিয়া পিতলের গোলকটা. ছারা তড়িৎ. 
বন্ত্রেরে সংযোগ-তড়িৎ-যুক্ত পরিচালক দণ্ড স্পর্শ. করিলে বোতলের কতান্তরস্থ. 
রাষ্ের পাতে পরিচালন-ক্রিয়। ছারা সংযোগ-ভড়িৎ সংক্ামিত হয় এবং. উহ, 
প্রবর্তন-ক্রিয়া ছার! বহিঃ রাঙের পাতের নিক্কিক্ম তড়িৎ ভ্রবকে বিঙ্রেয়ণ 
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করিয়া বিয়োগ-তড়িংকে আকর্ষণ ও সংযোগ-তড়িৎকে বিপ্রকর্ষণ করে। 

ংযোগ-তড়িৎ ধারকের হস্ত বাহিয়া ভূমিতে পরিচালিত হইয়! যায় স্থৃতরাং 

বহিঃস্থ রাঙের পাতে কেবলমাত্র বিয়োগ-তড়িৎ আবদ্ধ থাকে । এই বিয়োগ- 
তড়িতের আকর্ষণ দ্বারা বোতলের অভ্যন্তরস্থ বাঙের পাত তড়িৎ-যন্ত্র হইতে 

তড়িৎ অধিকতর পরিমাণে টানিয়! লয় এবং এই অতিরিক্ত সংযৌগ-হড়িৎ 

পুনশ্চ প্রবর্তন-ক্রিয়া দ্বার বাহিরের পাতে অধিকতর পরিমাণে বিয়োগ-তড়িৎ 

উৎপাদন করে। এইরূপে বারম্বার প্রবর্তন-ক্রিয় দ্বার বোতলের অভ্যন্তরস্থিত 
রাঙের পাতে সংযোগ এবং বহির্দেশঙ্থ রাঙের পাতে বিরোগ-তড়িতের 

পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

এক্ষণে কাচের হাঁতিলযুক্ত খাঁডু-নির্শিত একটা বক্র দণ্ডের এক মুখ 
বাহিরের পাঁতে সংলগ্ন করিয়া অপর মুখ যন্ত্রের উপরিস্থিত গোলকের সন্নিকটে 

জইয়। গেলে, বাহিরের পাতে আবদ্ধ বিয়োগ ও ভিতরের পাতে সঞ্চিত 

সংঘোঁগ তড়িৎ উভয়ে এত প্রবলবেগে মিলিত হয় যেঃ সশব্দে একটী তড়িৎ- 
স্কুলিঙ্গ উৎপর হইয়া যন্ত্র হইতে তড়িৎ অপসারিত (10190101690) হইয়া যায় । 

এই ক্রিয়াকে জ্রুত তড়িৎ-আঁব (9710 01301)908 ) কহে। যদি আমরা 
লীডেন্ জার্টী অপরিচালক আধাঁরের উপর স্থাপন করিয়া একবার ভিতরের 
পাত ও পরে বাহিরের পাত হস্ত বা একটা ধাতব দণ্ড দ্বার! ক্রমান্বয়ে স্পর্শ 

করিতে থাকি, তাহা! হইলে অতি ক্ষুদ্র তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হইয়। 
যন্ত্স্থিত তড়িৎ ধীরে অপসারিত হইয়া যায়, শরীরের মধে) প্রবল স্পন্দন 
অনুভূত হয় ন]। ইহাকে ধীর তড়িৎ-আব (5107 0150118129 ) কহছে। 

যদি আমরা পূর্বোক্ত ধাতু-নির্িত বক্র দণ্ডের দ্বারা স্তরের বহিঃস্থ রাঙের 
পাত ও উপরিস্থিত গোলক সংযুক্ত না করিয়া এক হন্তে এ যন্ত্রটার বাহিরের 
পাঁত ধারণ করি এবং অপর হস্ত গোলকের নিকট লইয়। যাই, তাহা! হইলে 
হস্ত ও গৌলকের মধ্যে একটা তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ উৎপর হইয়া থাকে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে শরীরে এক প্রকার ম্পন অনুভূত হয়। বহুসংখ্যক লোক বৃত্তাকারে 
পরম্পূর হস্ত ধারণ করিয়া! দণ্ডায়মান হইয়া বৃত্তের এক প্রান্তে অবস্থিত ব্যক্তি 

যদি একটা তড়িৎ-যুক্ত লীডেন্'জারের বাহিরের পাত ধারণ করে এবং কাপর 
প্রান্তস্থিত ব্যতি। উদ্ধার উপরিস্থিত গোলকের নিকট হাত লইয়া! যায, তাহা 
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হইলে পূর্ববৎ একটা তড়িং-ক্ষুণি্ণ উৎপন্ন হয় এবং সকলেই শরীরে এক 
সময়ে ম্পন্দন অনুভব করে । 

ছুই বা ততোধিক লীডেন্ জার্ একত্রে বাখিয়া পিস্তলের শিকল দ্বার! 
বাহিরের ও ভিতরের রাঁঙের পাতগুপি যথাক্রমে পরম্পর সংযোগ করিনে 
একটী লীডেন্ জারের ব্যাটারি (380০1 ) প্রস্তুত হয়। ভিতরের আবরণগুণি 

একত্রে তড়িৎ্-যস্ত্রেরে পরিচালক-দণ্ডের সহিত সংযোগ করিয়া বাহিরের 

আবরণগুলি ভূমির সহিত শিকলের দ্বারা সংলগ্র করিলে ব্যাটারির মধ্যে 
তড়িৎ সঞ্চিত হয়। 

এইরূপ একটী ব্যাটারি নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে আমরা অত্যন্ত অধিক 
পরিমাণ তড়িৎ সঞ্চ্ন করিতে পারি। €কোঁন পরিচালক পদার্থ উপরিউক্ত 

ব্যাটারির নিকটবর্তী হইলে এরূপ এক্ষটী তেজপ্কর তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় 
যেঃ যদি একথগ্ড পুরু কাঁচ উভয়ের মধ্যে স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে 

উক্ত ্ফুলিঙ্গ কাঁচ ভেদ করিয়া একটা ছিদ্র উৎপাদন করে। এইবূপ একটী 
ব্যাটারির মধ্যে সঞ্চিত তড়িৎ অনাবধানতাবশতঃ মনুষাশরীরে প্রবিষ্ট হইলে 
তৎক্ষণাৎ মৃত্যু উপস্থিত হয়। 

ৃ ঘর্ষণেৎপন্ন তড়িতের ত্রিয়! | 

আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ ব্যতীত তড়িতের অন্তান্ত ক্রিয়া নিয়ে সংক্ষেপে 

বর্ণিত হইল £-_- | 

১। তড়িৎ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে মাংসপেশীর আক্ষেপ (50997) উপ- 
স্থিত হয় এবং শরীর মধ্যে আমরা এক প্রকার স্পন্দন অনুভব করি ) ইংরাজীতে 

এই ক্রিয়াকে ভড়িতের 711551010হ1081 ৪০0018 কহে। লীডেন্ জাঁরের কার্ধ্য 

আলোচনার সময়ে ইহা! প্রদর্শিত হইয়াছে! অত্যন্ত তেজস্কর তড়িৎ শরীর ষধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলে মৃত্যু উপস্থিত হয়) বজ্রাঘাতে মৃত্যু ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল। 

২। তড়িৎ দ্বারা তাপ উৎপর হয়। তড়িৎ-স্ফুলিঙ্-নিছিত তাপ 
সংযোগে কোল্ গ্যাম্ঃ ঈথর্ প্রভৃতি সহজদাহা পদার্থ জলিয়। উঠে। 

২»শ পরীক্ষ! | কাঠের আধায়ে স্থাপিত একটা ক্ষুত্র পি্তলনির্টিত পাত্রে ঈখর্ রাখিয়া 
জড়িৎ-যুক্ত লীডেন্ জার়ের উপরিষ্থিত গোণক তৎসরিধানে আনয়ন কর? উতয়ের মধ্যে একটা 
ভড়িৎ-্কুলিল উৎপন্ন হইবে এবং তৎক্ষণাৎ ঈথর্ লিক! উঠিবে। 



৯০ রসায়ন সুত্র । 

৩। তড়িৎ দ্বারা আলোক উৎপন্ন হয়। বিহ্যৎ-প্রকাঁশে যে তীব্র দৃষ্টি 
সম্তাগপক আলোক উৎপন্ন হয়, তাহ! তড়িতের আলোকোৎপাদিকা ক্রিয়ার 

উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল। 
৩*শ পরাক্ষ! ।_উইমুস্হষ্টের তড়িৎযন্ত্রের সংযোগ ও বিয়োগ দণ্ড পরস্পর সন্সিকটে 

স্থাপন করিয়া হাতল দ্বার! যন্ত্রটা চালাও--উভয় দণ্ডের মধ্যে উজ্জল আলোকবিশিষ্ট তড়িৎ 
স্ফুলিঙ্গ উৎপন হইষে। 

৪1 তড়িতের বিদারিকা-শক্তি অত্যন্ত প্রবল। বজ্াঁঘাঁতে বৃক্ষ, 

অট্রালিক1 প্রভৃতি বিদীর্ণ হইয়! থাকে, ইহা সকলেই অবগত আছেন । 

৫। তড়িৎ বারা রাসারনিক মিলন ও বিশ্লেষণ সংঘটিত হইয়! থাকে । 
৩১শ পরীক্ষা! ।--ছুই ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন গ্যাস্ একমুখবন্ধ একটা 

'পিত্তলনির্দিত ক্ষুদ্র কামানের আকারের যন্ত্রে (ইহার ইংরাজী নাম ০1023 ০0000 ) 

প্রবেশ করাইয়। অপর মুখ ছিপি দিক্ন। বন্ধ করতঃ উত্ত মিশ্র শ্যাসের মধ্যে লীডেন্ জার্ দ্বার] 

একটা তড়িৎস্ুলিঙ্গ উৎপাদন কর) ছুইটা গ্যাস্ সশব্দে মিলিত হইয়া জল প্রস্তত 
করিবে এবং ছিপিটা বেগে বহুদুরে নিক্ষিপ্ত হইবে। 

তড়িৎ উৎপত্তির উপায়। 

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হুইয়াছে যে, ঘর্ণ ও রাদায়নিক *ক্রিয়। 
'তড়িতোৎপত্তির ছুইটী প্রধান উপায়। নিম্নলিখিত অপর কয়েকটা উপায়েও 
তড়িৎ উৎপন্ন হইয়া! থাকে, যথা-- 

১। ঘাঁত--কোন পদার্থ অপর পদার্থ দ্বারা প্রচণ্ডবেগে আঘাতিত 

হইলে উভয় পদার্থে বিপরীত প্রকৃতির তড়িৎ উৎপন্ন হয়। 

২। কম্পন-কোন কারণে ধাতু-নির্মিত পদীর্থমধ্যে কম্পন উপস্থিত 
হইলে পদার্থনিহিত নিক্ষিয় তড়িৎ-প্রব বিশ্লিষ্ট হইয়া সংযোগ ও বিয়োগ 
তড়িৎ উৎপন্ন হয়। 

৩ বিদ্বারণ-কোন ২ পদার্থ বিদীর্ণ হইলে তন্মধ্যে তড়িৎ উৎপন্ন 
হয়। একখণ্ড অভ্র-পাতের স্তরগুলি সহস। পৃথক্ করিলে স্তরগুগি তড়িৎ-যুক্ত 
হয় | 

৪। জমাট-বাধন-_গন্ধক শ্রতৃতি কতকগুলি পদার্থ তরল, হইতে কিন 
অবস্থা প্রাপ্ত অথবা প্ৰর্টিকাঁকাঁরে পরিগত হইবার কালে তড়িৎ-যুক্ত হহ।, 
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-* ৫ দ্বহুন-__অঙ্গার প্রভৃতি দাহা পদার্থের দহন কালে তড়িৎ উৎপন্ন 
হয়। | 

৬। বাম্পী-ভবন-_-জল প্রভৃতি তরল পদার্থ বাম্পীকারে পরিণত 

হইব|র সময় তন্মধ্যে তড়িৎ উৎপন্ন হয় । এই কারণে. মেঘের মধ্যে তড়িৎ 

সঞ্চিত হয় এবং সময়ে উহ! বিদ্বাত্রূপে প্রকাশ পায়। 
৭ চাপ--অধিকাংশ পদার্থ পেষিত হইলে তড়িৎ উৎপাদন করে। 

৮। জ্াম্তব ভড়ি- টর্পিডো প্রসৃতি কতকগুলি জলচর প্রাণীর 

শরীর সব্দা তড়িৎ্যুক্ত থাকে; উহ্বাদিগকে স্পর্শ করিলে শরীর মধ্যে স্পন্দন 

অনুভূত হয়। এই প্রকার তড়িংকে জান্তব তড়িৎ কহে। 

৯। তাঁপ--পতার্থবিশেষ তাঁপ-সংযুক্ত হইলে তড়িৎ উৎপন্ন হয়। টুম্লিন্ 

€1081781109 ) নামক এক প্রকার প্রস্তর ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল। 

বিছাৎ ও বঞ্জধবনি। 

প্রাকৃতিক জগতে বিদ্যুৎ তড়িতের বিকাশ মাত্র । ছুই বিপরীত প্রকুতির 
তড়িতের মিলনে তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার শব্দ 

শত হয়, তাহ! পূর্বে পরীক্ষা দ্বার। প্রদর্শিত হইয়াছে । বিদ্যুৎ ও বজ্ধবনি, 
তড়িৎ-স্কলিঙ্গ ও উক্ত শব্দের বিরাট বিকাঁশ ভিন্ন আর কিছুই নছে। 

উপরে উল্লেখ কর! গিয়াছে যে, জল বাপ্পাকাঁরে পরিণত হইবার সম 

বাম্প মধ্যে তড়িৎ উৎপন্ন হুইয়! সঞ্চিত থাকে । বাম্প উর্ধে উিত হইয়া 
মেঘে পরিণত হইলে তন্মধ্যেও উক্ত তড়িৎ অবস্থিতি করে। মেঘস্থিত 

জলকণাসমূহ পরম্পর মিলিত হুইয়৷ অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার ধারণ করিলে 

তন্মধ্যে তাঁড়িতের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে । বিপরীত তড়িৎ- 
যুক্ত ছইখও্ মেধ নিকটস্থ হইলে পর যখন "উভয় তড়িতের আকর্ষণশক্তি 

অত্যন্ত প্রবল হয়, তখনই উহারা; বৃহৎ তড়িৎ-স্ুলি্ষ ও প্র5ও্ড শব্দ উৎপাদন 

কররিয়! সহসা মিলিত হদ্দ। এই বৃহৎ তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গই বিহ্যৎ এবং এই প্রচ 

শব্দ বজ্রধবদি লামে পরিচিত | 
। মেষ মধ্যে অন্ত উপায়েও তড়িৎ উৎপন্ন ৪ থাকে; বাহুল্য ভয়ে 

এস্ুলে তাহার উল্লেখ করা গেল না! । রী 

সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মেঘস্থিত বিপরীত প্রকৃতির তড়িৎ পরম্পর মিলিত; 
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না হুইয় পৃথিবীস্থ তড়িতের সহিত মিলিত হয়। অত্যধিক তড়িৎ-যুক্ত মেঘ 

পৃথিবীর সন্গিকটস্থ হইলে প্রবর্তন-ক্রিয়! দ্বারা পৃথিবীর নিক্িয় তড়িৎ-দ্রবকে 
বিশ্লেষণ করিয়া বিপরীত প্রকৃতির তড়িংকে আকর্ষণ এবং সম প্রকৃতির তড়িৎথকে 

ভূগর্ড মধ্যে অপসারিত করে। পৃথিবীর উপরিস্থিত গৃহ বৃক্ষার্দি সমজ্র 
পদার্থ এইরূপে তড়িৎ-যুক্ত হয় এবং যে পদার্থ যত উচ্চ, তাহ/তে তত অধিক 
তড়িৎ সঞ্চিত হইয়া থাকে। ক্রমে পৃথিবী ও মেঘস্থিত উভয় তড়িতের 
আকর্ষণ-শক্তি অত্যন্ত প্রবল হইলে উহার! মধ্যবস্তী বায়ু ভেদ করতঃ তীব্র 

আলোক ও ভয়ঙ্কর শঘধ উৎগাদন করিয়া প্রচণ্ড বেগে মিলিত হয়। উচ্চ 
বৃক্ষ, অট্টালিকা প্রভৃতি যে কোন পদার্থের মধ্য দিয়া এই উভর তড়িৎ 
মিলিত হইলে উহা বিদীর্ণ ও চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যায় এবং প্রচণ্ড উত্তাপ উৎপন্ন 
হইয়া দাহা পদার্থ দগ্ধ ও ধাতু-নির্টিত পদার্থ দ্রবীভূত হয়। এই ভয়াবহ 
নৈসর্গিক ঘটনাকে আমরা বজ্রপাত কহিয়া থাঁকি। বাস্তবিক বজ্ত একটী 

জড় পদার্থ নহে, উহ! তড়িজের কাধ্য-বিশেধ মাত্র । ছুই ভিন্ন প্রকৃতির 

তড়িতের এবন্িধ প্রবল মিলনে (অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইলে) বায়ু 
রাশির মধ্যে প্রচণ্ড উত্তাপ ও সংক্ষোঁভ উপস্থিত হইয়া! উহার প্রসারণ 

ও সঙ্কোচন হইয়া থাঁকে। বাঘুরাশির এইরূপ আকন্মিক প্রলারণঃ নক্কোচন 
ও পরস্পর প্রবল সংঘর্ষণ দ্বারা যে প্রচণ্ড শঘ' উৎপন্ন হয়, তাহাই বজধ্বনির 
উৎপত্তি কাঁরণ। 

বিদ্যুৎ-পরিচালক দণ্ড (1.127880৫ 0০79০০:)--অপরিচাঁলক 
আধারের উপর স্থাপিত একটা পিত্তল-নির্ষ্মিত গোলককে যদি তড়িৎ-যুক্ত করা 
যাঁয়, তাহা হইলে তড়িৎ বহুক্ষণ উক্ত গোলকে আবদ্ধ হইয়া থাঁকে এবং উহাকে 
অপর একটা গোলকের নিকট লইর1 গেলে উভয়ের মধ্যে একটা তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ 
উৎপন্ন হইতে দেখা যাঁয়। কিন্তু গোলক ন! হইয়া যদি কোন সৃচ্যগ্র-বিশিষ্ট. 
(০1069) তড়িৎ-যুক্ত পদার্থ অপর পদার্থের নিকট নীত হয়ঃ তাহ! 

হুইলে উভয়ের মধ্যে তড়িৎ-স্ব,লিঙ্গ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। ইহার কারণ 
এই যে, ভড়িৎ-যুক্ত পদার্থ গোল হইলে উহ! হইতে সহজে তড়িৎ-আব হয় না, 
কিন্তু উহ সুচাগ্র-বিশিষ্ট হইলে উহার পরিচালকতা-গুণ প্রবলভাবে প্রকাশ্তি. 
হয়, পদার্থের হুচ্যগ্রভাগ দ্বার! ভড়িৎ-লাব এত শীগ্র ঘটি! থাকে ষে উক্ত 
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পদার্থমধ্যে অধিক পরিমাণ তড়িৎ এককালে সঞ্চিত হইতে পারে না, স্থতরাং 

উভয়ের মধ্যে তড়িৎ-ন্ফ,লিঙ্গ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। ৃচ্যগ্র-বিশিষ্ট 

পদার্থের এই ধর্শ লক্ষ্য করিয়াই বিদ্যুৎ-পরিচাক দণ্ডের সৃষ্টি হইয়াঁছে। 

এই দণ্ড সচরাচর লৌহ কা তাত্র নির্মিত এবং চেপটা বা গোলাকার 

হইয়া থাকে এবং উহা বাটার এক পার্থের দেওয়ালে সংলগ্ন থাকে। 
দণ্ডের উদ্ধমুখ হুচিকার স্তায় কুক এবং উহ! বাটীর সর্ধোচ্চ স্থান অপেক্ষাও 

কিয়দ্দ,র উর্ধে বিস্তৃত থাকে এবং নিয়দিকে উহার কিয়দংশ ভূমির মধ্যে 
প্রোথিত থাকে । বাটার অপরাপর উচ্চ স্থানেও খ্ররূপ এক একটা ক্ষুদ্র 
দণ্ড সংলগ্ন থাঁকে ; উহাদিগকে প্রধান দণ্ডের সহিত লৌহের তার দ্বার! সংঘুক্ত 
কর। যায়। ঘষে ভূমির উপর বাটা অবস্থিত, তড়িত্যুক্ত মেঘের প্রবর্তন- 

ক্রিয়া দ্বারা যদি তন্মধ্যে অধিক পরিমাণ তড়িৎ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে 

বিছ্যৎ-পরিচালক দণ্ডের উর্দধামুখ হুচ্যগ্র বলিয়! উহ| পরিচালন-ক্রিয়! দ্বারা ভূমি- 
সঞ্চিত তড়িংকে এত শীঘ্র ২ উদ্ধিকে পরিচালন করে যে, পৃথিবীন্থ তড়িৎ 

'অবাধে মেঘস্থ বিপরীত প্রকৃতির তড়িতের সহিত মিলিত হয়; সুতরাং 

ভূমির মধ্যে এককালে অধিক পরিমাণ তড়িৎ "সঞ্চিত হইতে পায় না 

বলিয়। উভয়ের মধ্যে কোনসময়েই প্রবল আকর্ষণী ণক্তি জন্মে না) এ কারণ 

বিছ্যৎ ও বজ্রপাত হনব না। এইরূপে বিদ্ুৎ-পরিচালক-দও অস্রালিক। 

প্রভৃতিকে বজ্রাঘাত হইতে রক্ষ1 করে। 
সপ্রসিদ্ধ বেন্জামিন্ ফ্র্যাঙ্ক লিন (3৩718010 ঢ:297117) প্রথমতঃ কুচ্যগ্র 

পদার্থের উপরিউক্ত ধন্ম আবিষ্কার করেন। তিনি বজ্রাঘাতের সময় লৌহ- 

স্থচিকাঁবিদ্ধ একখানি বুড়ি উডভাইয়! তত্সংলগন আর্দন্ত্র দ্বারা তড়িৎ-যুক্ত মেঘ 
হইতে তড়িৎ পরিচালন করিয়া পৃথিবীতে আনয়ন করিন্নাছিলেন এবং উহ! দ্বারা 

তড়িৎ-স্কণিঙ্গ উৎণাঁন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা জানিতে 
পারিরাছি যে, তাহার আবিষ্কার. সম্পূর্ণ ভ্রগশুন্ত নহে; উল্ত সুত্র মধ্যে তড়িতের 

যে ক্রয় লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা পরিচালন-ক্রিয়।রু. ফল নহে, প্রবর্তন- 

ক্রিক়্া দ্বারা উৎপন। যাহা হউক, তাহার এই গ্রবেষণার ফল স্বরূপ বিদ্যুৎ" 
পরিচাঁলক দণ্ড আবিষ্কৃত হুইয়! অত্যুচ্চ অই্লিক! সমূহকে বজ্রাধাত হইতে 
রক্ষা করতঃ মানব জাতির ঘল্যাণ সাধন করিতেছে । . 
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৩) রাপায়নিক-ক্রিয়া-জনিত তড়িৎ । : 

(ড৬০01910 01 0815210 12150010115) 

১৭৮৬ খুষ্টান্ষে ফ্রান্সের অস্তঃপাতী বলোনা নগরে শারীরগঠন-শাস্ত্রের 
(8108070%) অধ্যাপক গ্যাল্ভানি (081%807) একটী মৃত ভেকের শরীর 

পরীক্ষার মময়ে দেখেন যে, একথণ্ড তাম ও একথণড লৌহ একত্রে মংগগ্ন হইয়া 
উহ্নার শরীরের যে কোন অংশে স্পৃষ্ট হইলে মাংশপেশীর আক্ষেপ (58900) 

উপস্থিত হয়। ইহা তিনি তড়িতের ক্রিয়। বলিয়া অনুমান করেন এবং সিদ্ধান্ত 
করেন যে, জীবদেহ স্বতঃই তড়িং-যুক্ত থাকে কিন্তু উক্ত তড়িৎ এক স্থান 
হইতে অন্ত স্থানে সহজে পরিচালিত হইতে পারে না। গ্ররম্পর-দংলগ্ন হুইথগ্ 
ধাতুর একটার দ্বারা স্নায়ু ও অপরটীর দ্বারা পেশী স্পৃষ্ট হইলে তড়িৎ উক্ত 
পরিচাঁলকদ্বয়ের মধ্য দিয় শ্বায়ু হইতে পেশীতে পরিচালিত হয় এবং সেই অন্য 

মাংসপেশীর আক্ষেপ উপস্থিত হয়। গ্যাল্ভানির মতে ধাতৃখগুদ্য় কেবল 
পরিচালকের কাধ্য করে মাত্র । 

নুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ভল্ট। (৮০165) গ্যাল্ভানির আবিষ্কার সবিশেষ 

তদন্ত করিয়৷ নির্ণয় করেন যে, উপরিউক্ত ছুইখগু ধাতুর পরম্পর স্পর্শনই 
মাংসপেশীর আক্ষেপের প্রধান কারণ। তিনি স্থির করেন যে, গ্যাল্ভাঁনির 

পরীক্ষায় যে বিভিন্ন দুইখণ্ড ধাতু ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগের একত্র স্পর্শন 
দ্বারাই তড়িৎ উৎপন্ন হয় এবং তড়িৎ-যুক্ত উক্ত হুইখণ্ড ধাতু দারা শরীর 
স্পষ্ট হইলে উহাতে তড়িৎ সংক্রামিত হয় ও মাংদপেশীর আক্ষেপের দ্বারা 
তাহ! প্রকাশ পায়। ভল্টার মতে ভিন্ন ধন্মাক্রান্ত ছুইটা ধাতু একত্রিত হইলেই 
একটীতে সংষোগ ও অপরটীতে বিয়োগ তড়িৎ উৎপন্ন হইয়! থাকে । 

ভণ্ট!? এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ১৮০* খৃষ্টাব্দে স্বনাম-খ্যাত, 
“৩ড়িৎ-স্ত,প” নির্মাণ করেন। ইহ! অগ্তাবধি তণ্টার পাইল্ ডে ০011810 119) 

নামে প্রসিদ্ধ। একখও্ তার ও একখণ্ড দস্তা একত্রিত হইয়া! এই তড়িং- 

স্তপের এক একটা জোড় (0০871) নির্মিত হয়। ভল্টা এইকূপ অনেকগুলি 
ল্লোড় উপধুণপরি সজ্জিত করিয়া একটা ন্প (11) নিম্মীণ করতঃ উহ! 

হইতে প্রচুর পরিমাণে তড়িৎ « উৎপাদন করিয়াছিলেন। প্রতি জোড়ের 

মধ্যে তিনি এক একখণ্ড বস্ত্র জল-মিশ্রিত সল্ফিউদ্বিক্ এদিডে সিক্ত করিয়! 
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স্থাপন করেন। জোড়গুলি উপরিউক্ত প্রণালীতে উপধু্পিরি সজ্জিত 

হইলে পর স্তপ্র এক দিকে একখণ্ড দস্তা ও অপর দিকে একখণ্ড তাত্র- 

ফলক থাকে । এক্ষণে উক্ত দন্তা-ফলকে একটী ও তাম্র-ফলকে আর একটী 
রেশম-জড়িত তাঁত্র তাঁর সংলগ্ন করিয়া এই উভয় তার একত্রিত করিলে 

উক্ত তাঁর দিয়! একটা তড়িং-প্রবাহ প্রবাহিত ভইতে থাকে । ফলত: এই যঙ্সে 
এত অধিক তড়ি২ উৎপন্ন হয় যে, উহা! দারা তড্িতের সকল হরাই প্রদর্শিত 

হইতে পারে । 
কিছুদিন পরে উলাস্টন্ (ডা0115007), ডেভি (108%7) প্রভৃতি 

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগ+4 স্থির করেন যে, ভল্টার ০স্তপে” যে তড়িৎ উৎপন্ন হয়, 
তাহ! ছুইটা বিভিন্ন ধাতুর ম্পর্শনে নহে । দুইটী জেড়ের মধ্যে রক্ষিত বন্ত্রথণ্ডে ষে 
সল্ফিউরিক এসিড. থাকেঃ তাহাই দস্তকলকের সহিত মিলিত হ্হয়! 

রাঁসায়নিক ক্রিয়া উৎপাদন করে এবং এই রাসায়নিক ক্রিয়া হইতেই তড়িৎ 

উৎপর হয়। অধুনা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন 

যে, রাসায়নিক ক্রিয়া উপস্থিত হইলেই তড়ি২ উৎপন্ন হয়। যখনই একটা 
তরল পদার্থ ও একখণও্ ধাতুর পরস্পর স্পর্শনে রাসায়নিক ক্রিয়া উপস্থিত 
হয়, তখনই তরল পদার্থ সংযোগ ও ধাতু-খণ্ড বিয়োগ তড়িৎ-যুক্ত হয়। এক 
খানি দন্তা-ফলক জলমিশ্রিত সল্ফিউরিক্ এপিডের মধ্যে নিমজ্জিত হইলে 

উভয়ের মধ্যে রাপায়নিক ক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং দস্তা-ফলক হইতে 
বু্বাকারে গ্যাস্ উখিত হইতে দেখা যাঁয়। এই ছুই-পদার্থের মিলনে জিস্ক, 
সল্ফেট্ (2770 50101180) নামক লবন ও হাইড্রোজেন গ্যাস্ উৎপন্ন হয়। 

এই রাপাঁয়নিক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে তড়িং উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং দস্তা- 
ফলক বিয়োগ ও সল্ক্িউরিক্ এসিড. সংযোগতড়িৎযুক্ত হয় । এক্ষণে যদি 
আমরা একথাঁনি তাত্র-ফলক উক্ত দ্রাবক মধ নিমজ্জিত করি? তাহা হইলে 
দেখিব যে, উহা, সংযোগ-তড়িং-যুক্ত হইয়াছে । অতঃপর একটী তাঁর দ্বার! 

দস্তা ও তাত্র ফলককে 'একত্রে যোগ করিলে দেখিতে পাই যে, দস্তা ও. 

মল্ফিউরিক্ এপিডের মধ্যে বাঁসাঞ্কনিক ক্রিম পূর্বাঁপেক্ষা। সমধিক প্রবলতাবে 
সংসাধিত হইতে থাকে এবং হাইড্রোজেন গাঁস্ দস্তা-ফলক হইতে নির্গত না 

হইস্া 'তাত্র-ফলক হইতে : বুদধদাঁকারে. উত্থিত হয়।. এক্ষণে ঘোজক-ভাঁরটা 
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পরীক্ষা করিলে তন্মধো উত্ভতীপ ও আলোক উৎপাদন প্রভৃতি তড়িতের বিবিধ 

ক্রিয়া লক্ষিত হইবে । যতক্ষন পূর্ব্বোস্ত হুইখগ্ড ধাতুফলক দ্রাবক মধ্যে 
নিমজ্জিত হইয়া! তার দ্বার! যুক্ত থাকে, ততক্ষণ উত্ত ফলকন্বয় হইতে 
ভুই ভিন্ন প্রকৃতির তড়িৎ উৎপন্ন হুইয়! যোজক তার দ্বারা পরস্পর মিলিত হয এবং 

তৎক্ষণাৎ পুনকুংপন্ন হইয়া পুনমিলিত হয়। এইরূপে উভক্বিধ তড়িতের 
উৎপত্তি ও মিলন এত শীন্র ঘটিয়! থাকে যে, আমরা উহাঁদিগের পৃথক্ অস্তিত্ব 

উপলব্ধি করিতে পাৰি না, সুতরাং তারে একটী অবিরাম তড়িৎ-প্রবাহ 

€ 0০970100005 ০011606 ) সঞ্চালিত হইতেছে, ইহাই নির্দেশ কর! যায়। 

দ্রাবকের মধ্যে দস্তা হইতে তামে এবং দ্রাবকের বাহিরে তাত্র হইতে দ্স্তায় এই 
তড়িৎ-গ্রবাহ সঞ্চলিত হইয়া! থাকে । 

দুইটা বিভিন্ন ধাতু কোন দ্রব-পদার্থ (3০105০0) মধ্যে নিমজ্জিত হইয়। 

পরিচালক তাঁর ৰ্বারা পরম্পর যুক্ত হইলে যদি দ্রব-পদীর্ঘটী একটী ধাতুর উপর 
অপরটা অপেক্ষা অধিকতর রাপায়নিক ক্রিয়! প্রদর্শন করে অথবা! একটার 
উপর আদৌ রাসায়নিক ক্রিয়া সাধিত না হয়, তাহ! হইলে একটা তড়িৎ- 

প্রবাহ (15০10 08760) উৎপন্ন হয়। বখন আমরা অলমিশ্রিত সল্- 

ফিউরিক্ এসিডের মধ্যে তাত্র ও দস্তা-ফলক একত্রে নিমজ্জিত করি তখনই 
দ্রাবক ও দস্তা পরম্পর মিলিত হইয়। রাসায়নিক ক্রিয়া! প্রকাঁশ করে কিন্ত 
তীম্রফলকের উপর দ্রাবকের কোন ক্রিয়। দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপে 

যে ধাডু-ফলকের উপর অধিক পরিমানে রাসায়নিক ক্রিয়া! উপস্থিত হয়, 

তাঁহাকে সংযোগ-ফলক (7১০3100৩ ঢ189) এবং যাহার উপর অল্প বা মোটেই 

ক্রিয়া সাধিত হয় না, তাহাকে বিয়োগ-ফলক (98255 199) কহে। 

এস্লে দস্তা সংযোগ-ফগ্নক এবং তাম্র বিয়োগ-ফলক। সংযোগ-ফলক হইতে 

তড়িৎ উৎপন্ন হুইপ্প দ্রাবকের মধ্য দিয়া বিয়োগ-ফলকে আগমন করে এবং 

বিয়োগ-ফল্সক হহতে দ্রাবকের বাহিরে যোজক তার দিয়া সংযোগ-ফলকে 

প্রত্যাবর্তন করে। দৃন্ত। ও তাম্্র এতদ্বুভয় অথবা কেবল তাত্রের পরিবর্তে 

অপর ষে সকল পনার্থ তড়িৎ উংপাঁদনের নিমিত্ত ব্যবন্বত হয়, তন্মধ্যে প্্যাটিসম্ 
ধাতু, গ্রাফাইট এবং গ্যাস্-কার্কন্ সর্বপ্রধন। আমরা সচরাচর তড়িৎ উৎ- 

পাঁদনের নিমিত্ত গ্রোডের তড়িৎকোযাবলী (98975) ব্যবহার করিয়া থাফি; 
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উহাতে দস্তা ও প্ল্যাটিনম্ যথাক্রমে সংযোগ ও বিয়োগ ফলক 'বপে' 
ব্যবহৃত হয়। 

যে তার দ্বারা সংযোগ ও বিয়োগ ফলক সংযুক্ত হয়, তাহার মধান্থল কাটিয়া 
দিলে অথব। প্রত্যেক ফলকটা পুথক্ তাঁর "যুক্ত করিলে তাজ অর্থাৎ বিয়ৌগ- 

ফলক-সংলগ্ন তারে সংষোগ-তড়িৎ এবং দস্তা অর্থাৎ সংযোগ-ফলক-সংলগ্র তারে 

বিয়োগ-তড়িৎ অবস্থিতি করে। তাঁত্-ফলকের যে স্থলে তাঁর সংলগ্ন থাকে, 

তাহাকে সংযোগ-প্রান্ত (0১0510%6 7১০19) এবং দত্তা-ফলকের'ষে স্থলে তার 

সংলগ্ন থাকে, তাহাকে বিয়োগ-প্রাস্ত ৫03688659 7019) কহে। জলবা অন্ধ 
'কোন রাসায়নিক যৌগিককে তড়িৎ-প্রবাহ-সংষোগে বিশ্লেষণ করিতে হইলে 

পুর্ষোক্ত দুইটা তারের অগ্রভাগে ছইধানি প্ল্যাটিনম্-ফলক সংলগ্ন কর! হয়। 
ংযোগ-প্রান্ত-সংলগ্ল ফলককে সংযোগ ইলেক্ট্রোড. (7১9510%৩ 91900005) 

ও অপর ফলককে বিয়োগ ইলেক্ট্রোড, ( 6880%9 619০6০৫০ ) কহা। 
যায়। 

এইব্ূপে কোন পাত্রস্থিত দ্রাবক মধ্যে নিমঞ্জিত ছুইখানি বিভিন্ন 
. ধাডু-ফলক তার দ্বারা সংযুক্ত হইলে একটা ভল্টার তড়িৎকাষ 
(0০0119১ [19079170 07 0611) প্রস্তত হয় । দুই বা ততোধিক তড়িৎ-কোষ 

পাশাপাশি সজ্দিত করিয়! একের বিয্োগ-কলক অপরের সংষোগ-ফলকের 

সহিত সংযুক্ত করিলে একটা তড়িৎ-কোষাঁবলী « ৮০011910 98017 ) প্রস্তত 

হয়। নিম়স্থ প্রতিকৃতি দৃ্টে তডিৎ-কোধাবলীর গঠন ফোধগম্য হইবে । চিত্রে 

৪০শ চিত্র। 

তিনটা মাত্র 'তড়িৎ-কোষ প্রদর্শিত হইয়াছে; প্রত্যেক কোষে তে) চিতুযুক্ত 
একথানি তাম্র-ফলক ও (দ) চিঠুযুক্ত একথান্নি দস্তা-ফলক রক্ষিত হইয়াছে ॥ 
ওয় পাত্রের দস্তা-ফরকখানি ভার.ছারা ২য় পাত্রস্থ তীত্র ফল্কর সহিত -যংযুক্ত ।. 



88৮ রসাল সুত্র। 

এইরূপ ২য় পাত্রস্থ দণ্তা-ফলকথানি তার দ্বার! ১ম পাত্রস্ব তাত্র-ফলকের সহিত 
যুক্ত। ১ম পাত্রের দক্ষিণদিকের (দ) চিহুযুক্ত দস্তা-ফলকখানি এবং ও 

পাক্জস্থিত (ত) চিকুযুক্ত তাত্র-ফলকথানি কাহারও সহিত ঘুক্ত নহে। এক্ষণে 
ফি আমরা ও সকল পাত্র জল-মিশ্রিত সল্ফিউরিক্ এপিড. দ্বার! পুর্ণ করি 

এবং নন পাত্রস্থ বামপ্রান্তস্থিত্ব তাত্র-ফলকে ও ১ম পাত্রস্থ দক্ষিণ প্রাস্তস্থিত 
দ্স্তা-ফলকে এক এক খণ্ড স্বতন্ত্র রেশম-জড়িত তাত্্র তার সংলগ্ন করিয়! দিই 

এনরং এই ছুইটা তাঁর একত্রে সংযুক্ত করি, তাঁহা হইলে একটী তড়িৎ-প্রবাহ ওয়; 
গাত্রের তাত্-ফলক হইতে নির্গত হইয়া! তীরাঙ্ক-নির্দিষ্ট পথে তার বাহিয়া! ১ম 

গাজস্থ দন্তাফলকে আপিয়া উপস্থিত হয় ) পরে দ্রাবকের মধ্য দিয়! উক্ত পাত্রস্থ 

জাঁজ-ফলকে গমন করে এবং উহ! হইতে সংলগ্ন তার বাহিয়! ২য় পাত্রের 

দষ্ত1-ফঙাকে, পরে তাত্র-ফলকে এবং উহ! হইতে এ্রক্বপ প্রকারে ৩য় পাত্রের 

দৃত্তা-ফপকে আপিয়! উপস্থিত হয় এবং অবশেষে ভ্রাবকের ভিতর দিয়া তাজ্- 
ফলকে গমন করে এবং পর্ববৎ তাঁর বাহিয়। পুনরায় ১ম পাত্রের দস্তা-ফল্কে 
উপনীত হয়। এইবূপে একটা তড়িৎ-প্রবাহ ক্রমাগত চক্রীকারে তড়িৎ- 

কফোযারলীকে আবর্তন করে। 
ভণ্টার সময়ে এইরূপ গঠনের তড়িৎ-কোষাঁবলী ব্যবহৃত হইত কিন্ত অধুন! 

ইছার প্রচলন নাই। এক্ষণে এই যন্তব-শির্পাণবিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত 

হইয়াছে । ভণ্টার ভতড়িৎ-কোধাবলীর তাত্রপাতগুলিতে হাইড্রোজেন্ গ্যান্ 

বুধদাকারে সঞ্চিত হয় বলিয়া তন্মধ্যে প্রথমে যে পরিমাণে তড়িৎ উদপন্ন 
হয়) ক্রমশঃ তাঁহার তেজ কমিয়া আইসে। কিন্তু এক্ষণে যষে সকল তড়িৎ 

কৌফাবলী নির্দিত হইয়ীছে, তন্মধ্যস্থিত সংযোগ-ফলকে হাইড্রোজেন গ্যাস্ 

যাহাতে সঞ্চিত হইতে না পারেঃ তাহার সবিশেষ বন্দোবস্ত আছে, স্থৃতরাং 

তন্মধ্যে তড়িতের তেজ সর্বদা অক্ষুণ্ থাকে । এই জন্ত এই সকল যন্স্থায়ী- 
অরড়িং-কোষ (00119090 09115 ) নামে অভিহিত । 

এই শ্রেণীর যন্ত্রের মধ্যে গ্রোভ. ( 01:0৪ )) বুন্সেন্ (90751) ও ড্যানি- 

ক্নেল্, 0082161) নির্মিত তড়িং-কোধাবলী বিশেষ কার্যযোপযোগী বলিয়া সর্বদা. 
ব্যবন্থত হইয়া থাকে । ৪ 

গ্রোন্ডের ভড়িৎকোব-.পূর্বোক্ত ভপ্টার তড়িৎ-কোষাঁবলীর গ্তায় 
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প্রোভের বস্ত্রে একটি কোষ-মধ্যে ছইখানি ধাতু-ফলক রক্ষিত হয়না হুইথানি 
ধাতু-কলকের নিমিত্ত হুইটা স্ডি্ন পাত্র রা 
ব্যবহৃ'্ধ হয়। এই পাত্রদ্বয়ের মধ্যে একটা 
আয়তনে বড় (৪১শ চিত্রঃ ক) এবং অপরটা 

তদপেক্। ছোট (থ)। বড় গান্রটা (ক) কাচ ৰা 
পোগিলেন নির্শিতঃ উহার অভ্যন্তরে মৃত্তিকা- ৪১শ চিত্র । 
নির্শিত সছিদ্র (7১০10905) ছোট পাত্রটী খে) স্থাপিত । বহিংস্থ পাত্রমধো পারদা- 
বুত একখানি দস্তা-ফলক (দ) ও অভ্যন্তরস্থ পাত্রে একখানি প্ল্যাটিনম্-ফলর 
(প) রক্ষিত হয়। বহিঃস্থ পাত্র জলমিশ্রিত নল্ফিউরিকু এসিড. ও অভ্যন্তরস্থ 

পাত্র উগ্র নাইটি,.ক্ এপিড, দ্বারা পুর্ণ করতঃ ধাতু-ফলকন্বয়কে তার দ্বার সংযুক্ত 
করিলে গ্রোভের তড়িৎ-কোধাঁবলীর একটি কোষ প্রস্তত হয়। 

এই কোষের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিক্া সংঘটিত হইয়া কিরূপে তড়িৎ 

উৎপন হয়, এক্ষণে তাহা বর্ণিত হুইতেছে। দস্তা-ফলকের সহিত জলমিশ্রিত 

সল্ফিউরিকি এমিড. একত্রিত হইবামাত্র রাসায়নিক ক্রিয়া উপস্থিত হইয়া 
হাইড্রোজেন গ্যাস্ উৎপন্ন হয় কিস্তু উহ বুদ্ধদাঁকারে বাদুমধ্যে নির্গত না 
হইয়। অভ্যন্তরস্থ সছিদ্র (01:09) মুন্ময়পাত্রে প্রবেশ করে এবং তন্মধ্যস্থ 

নাইটিক্ এসিভ.কে বিশ্লেষণ করিয়। অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়| জল প্রস্তত 
করে, প্লাটিনম্ফলকের উপর সঞ্চিত হয় না। নাইটিক্ এসিড. এইরূপে বিশ্লিষ্ট 
হয় বলিয়া উহ! হইতে রক্তবর্ণ ধূম (1160905 00799) নির্গত হয়। পূর্বে উক্ত 

হইয়াছে যে, ভল্টার তড়িৎ-কোষে হাইদ্বোজন্ গ্যাস্ তাত্রফলকের উপর 
বুদ্ধদ।ক1রে সঞ্চিত হয় বলিয়! উৎপন্ন তড়িতের তেজ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়! 
আইসে; ইংরাজীতে ইহা! 20187158000 ০6079 171960%9 01966 নামে 

অভিহিত । কিন্তু শ্রোভের তড়িৎকোষে . পূর্বোক্ত কারণে হাইদ্রোজেন্ 

গ্যাস্ ্লাটিনম-ফলকের উপর সঞ্চিত হইতে পারে না, সুতরাং বিস্বোগ-ফলক 
(78069 0189) পোলারাইজ্ড, €10191550 ) হয় না বলিয়া হড়িৎ- 

কোধাঁবলীর মধ্যে তড়িতের তেজ বহুক্ষণ সমভাবে থাকে । 
উল্লিখিত গঠনের ছই, তিন বাঁ তমুতাঁধিক ্ডড়িৎ-কোষ পাশাপাশি একত্রে 

সাজ।ইয়া একটা 'ক্রোভেক্ তড়িৎকোঘারলী :(৪১শ চিত্র দেখ) প্রস্তত হয় 
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প্রত্যেক কোষের প্ল্যাটিনম্মফলক অপরটীর দস্তা-ফলকের সহিত তাঁর বা গ্ুর 
দ্বার সংযুক্ত থাকে। তড়িংকোধাবলীর এক প্রান্তে একখানি দস্তা-ফলক ও 

অপর প্রান্তে একথানি প্ল্যাটিনম্-ফলক পৃথক্ অর্থাৎ অসংঘুক্ত থাঁকে। এক্ষণে 
ছইটা তার এই হুইখানি ফলকে নংলগ্ন করিয়া একত্রে যুক্ত করিলেই তড়িৎ- 
কোষাবলীর মধ্যে তড়িৎ্-প্রবাহ উৎপন হয়। এই তড়িৎ-কোষাবলীর দন্ডার দ্রিক 

বিয়োগ এবং গ্র্যাটিনমের দিক সংযোগ-প্রান্ত । প্রথমতঃ দস্তাফলক হঈতে 

তড়িৎ উৎপন্ন হইয়! দ্রাবকের মধ্য দিয়া প্র্যাটিনম-ফলকে গমন করে এবং উহ! 
হইতে পরবর্তী দস্তা-ফলকে, তৎপরে প্ল্যাটিনম-ফলকে, এই নিয়মান্ুলাযে বঙ্গ 
মধ্যে আবর্তন করে। 

গ্রোভের তড়িৎ২কোধষাবলীতে যে দস্ত।-ফলক ব্যবহৃত হয় উহা! পারদ দ্বারা 

প্রলিপ্ত । দস্তা-ফলকের উপর পারদ মাখাইলে উভয় ধাতুর মিশ্রণে একটা 

পারদ-মিশ্রণ (4১1791£908) প্রস্তত হয় । সচরাচর দস্তার সহিত লৌহ প্রভৃতি 
অন্যান্য কয়েকটা ধাতু কিয় পরিমাণে মিশ্রত থাকে, এজন্য দস্তা-ফলক 

সল্ফিউরিক্ এপিভ. মধ্যে নিমজ্জিত হইলে তন্মধ্যস্থিত অপরাপর ধাতুদিগের 
সহিত ও সল্ফিউরিক্ এসিডের রাসায়নিক ক্রিয়া উপস্থিত হইয়। দস্তা-ফলকে 

বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র গুদ্র তড়িৎ্প্রবাহ উৎপন্ন হয়; এ কারণ প্রধান তড়িৎ প্রবাহের 

তেজ শীত্ত মন্দীভূত হইয়া পড়ে। ইংরাজীতে এই ক্রিয়াকে [-008] ৪0610 

কহে। দন্ভা-ফলকে পারদ মাঁখাইয়! পারদ-মিশ্রন প্রস্তুত করিলে এই দোষ ঘটে 

না। বিশেষতঃ যখন ভড়িৎকোঁাঁবলীর কার্ধ্য স্থগিত থাকে, তখন পারদ- 
মিশ্রিত দন্তাঁফলক সল্ফিউরিক্ এসিডের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিলেও উভয়ের 
মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া উপস্থিত হয় না, সুতরাং উহ! ক্ষত প্রাপ্ত হয় না। কি্থু 
পারদ না! মাথাইয়া দন্তা-ফলক সল্ফিউরিক্ এসিডের সহিত একত্রে রীখিলেই 

উহ! পীন্্ ক্ষয়গ্রাপ্ত হইয়া নষ্ট হইয়। যার। 

পরযাটিনম্ ধাতুর উপর নাহটুক্ এসিডের কোন ক্রিয়। নাই, সুতরাং যত 

কালই তড়িৎ-কোষাবলী ব্যবহৃত হউক না কেন, গুযাটিনম্ফলকগুলি অক্ষর 

থাকেঃ উহার্দিগকে পরিবর্তন কম্সিবার কোন প্রয়োজন হয় ন।। 
সকল তড়িৎ-কোষেই দত্ত! & সব্ফিউরিক্ এসিডের মধ্যে রাসায়নিক জিয়া 

উপস্থিত হইয়। সল্ফিউরিফু এসিড. রমশং ক্গীণতে হইয়া আইসে; ইহা দ্বারা 
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কোষের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের তেজ ক্ষীণ হওয়। অবশ্ঠান্তাবী। মধ্যে মধ্যে 
সল্ফিউরিক এপিড় ও দত্তা-ফলকের পরিবর্তন ভিন এই দোষের প্রতীকানের 
অন্ত উপায় নাই। 

গ্রোভ. ব্যতীত বুন্সেন্। ড্যানিয়েল; লেক্ল্যান্ম,, বাইক্রোমেট অব. পটাস্ 

প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের তড়িৎ-কোষ তড়িৎগ্রবাহ উৎপাদনের নিমিত্ত 

ব্যবহৃত হইয়! থাকে । ঃ 

বুন্সেনের তড়িগুকোষ-_বুন্সেনের তড়িং-কোষের নির্্মাণ- 
প্রণালী অবিকল গ্রোভের তড়িৎ-োষের ন্যায়, কেবল প্লীযাটিনমূফলকের 

পরিবর্তে একখণ্ড গ্যাস কার্বন ব্যবস্ধত হয়। এস্থলে বুন্সেনের তড়িৎ 
কোষের একটী চিনর প্রদত্ত হইল : ৪২শ চিত্র)। (ক) বহিঃস্থ পোগিলেনের 

পাত্র, ইহার মধ্যে জল-মিশ্রিত সল্ফিউরিক্ এসিড, 

ও একখানি দস্তা-ফপক :দ) থাকে । খে) অভ্য- 

সতরস্থ সছিদ্র মৃন্ময় পাত্র; ইহার মধ্যে উগ্র নাইটিক্ 
এসিড, ও একখণ্ড গ্যাস কার্বন (গ) থাঁকে। 

এইরূপ অনেকগুলি তড়িং-কোষ একত্রে রাখিয়া 

একের দস্তা-ফলক অপরের গ্যান্ কার্বনৈর সহিত 

তারদ্বার! যুক্ত করিলে বুন্সেনের তড়িৎ-কোষাবলী | 
প্রস্তত হয়। ৪২শ চিত্র 

ড্যানিয়েলের ভড়িৎকোষ--ড্যানিয়েলের তড়িং-কোষের একটা 
পাত্রে পূর্বববৎ দন্ত ও সল্ফিউরিক্ এপিড. থাকে কিন্তু প্ল্যাটিনম-ফলক' ও 
নাইটিকু এসিডের পরিবর্তে একখানি তাত্র-ফলক এবং তুঁতিয়ার ভ্রাবণ (১1৫- 
(07. 0 58101085 0£0001৩£ ) অপর পাত্রে রক্ষিত হয়। বহিঃস্থ পাত্রটা 

তাত্র-নিশ্মিত হইলে উহাই তাত্র-ফলকের কাঁধ্য করে; পৃথক তাঅ-ফলকের 

প্রয়োজন হয় না। তাঅ-পাত্রের উপরিভাগে কিয়ৎ-পরিমাঁণ তু'তিয়ার দান! 
(059915 0£50101১80 ০৫ 0০009) রক্ষিত হয়; অভ্যন্তরস্থ তু'তিয়ার 

জরাবণ রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আদিলে উপরিস্থিত তু'তিয়ার 
দান! দ্রাবণের সহিত মিলিত হয় এবং এইরূপে জাবণে তুতিয়ার পরিমাণ সর্বদা 
অন্গুক থাকে 



১৪২ রসায়ন-সুত্র । 

লেফ্ল্যান্স, ও বাইক্রোেট, অব পটাস্ তড়িংকোঁবের গঠন পরে 
বর্ণিত হইবে। 

রাসার়নিক-জ্িয়া-জনিত তড়িতের ক্রিয়া | 

পূর্ববে উক্ত হইয়াছে যে তড়িৎ দ্বারা উত্তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয় এবং 

রানায়নিক ক্রিয়। সম্পার্দিত হয় । এক্ষণে পরীক্ষা দ্বারা এই সকল ক্রিয়া কি 

প্রকারে সংসাধিত হয়, তাহা! দেখা যাইতেছে । 

১ম। ভাপোঙখ্পাদন-- 

৩২শ পরীক্ষ। '--চ।রিটা কোয-বিশিষ্ট গ্রোভের তড়িৎ-কোধাবলীর দুই প্রান্ত একটা লুক্ষ 

প্রাটিনম্ তার ঘর যুক্ত কর--তারটা অবিলম্বে লোহিতোত্তপ্ত হইয়। উঠিবে । কোন পাত্রে 

ফিঞিৎ বারুদ রাখিয়া এ ভারটী তন্মধ্যে থাপন করিলে বারুদ অধিলদ্বে জবলিয়! 

উঠিবে। 

ইহার কারণ এই যে পরিচালক পদার্থ হল্ায়তন-বিশিঞ হইলে তড়িৎ-প্রবাহ 

সহজে উহার মধ্য দিয় প্রবাহিত হইতে পারে না, প্রবল বাধ ( [39158006 ) 

প্রাপ্ত হয়। তড়িৎ বাধা প্রাপ্ত হইলে তাপ উত্পাদন করে; যত বেশী 
বাধ! প্রাপ্ত হয়ঃ ততই অধিকতর তাপ সমুডূত হয়। প্ল্যাটিনম্ ধাতু বদিও 
উত্তম তড়িং-পরিচালক, তথাপি এস্থলে তারের নুক্মায়তন হেতু তড়িৎ 

প্রবাহের গতি সমধিক বাধ! প্রাপ্ত হয়; সুতরাং অতি অল্লক্ষণের মধ্যেই 

উহ্থা উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং কমশঃ তাপ কত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, তারটা শীঘ্র 

লোহিত বর্ণ ধারণ করে; এমন কি তার অত্যন্ত হুক্ম হইলে দ্রব হইয়! ছিন্ন হইয়। 

যায়। পরিচালক পদার্থ ষত বৃহদায়তনের হয়, তড়িৎ তত সহজে উহার মধ্য 

দ্বিয়া গমন করিতে পারে। 

২য়। আলোকোগ্পার্দন-- 

- ২* পরীক্ষ। 1--সোয়ান্ জ্যাম্পের (5৭20 14090 ) মধ্যে যে ঈযাটিনম্ তার থাকে, তাছার 

বহিঃস্থ ছুইটী মুখ ভার দিয়া তড়িং-কোযাবলীর প্রান্তের সহিত যৌগ কর। তার শ্বেতে- 

গত হই! উজ্জল আলোক প্রধান করিষে। 

পরপৃষ্ঠা্ঈজ সোক্সান্ ল্যাম্পের এ্রঁকটা চিত্র প্রদত্ত হইল। ইহার অভ্যন্তর বাযুপুন্ট। : 
কেবল একটা সরু প্ল্যাটিনমের তার (ক) ভিতরে ধনুর স্যার বঞ্রাকারে 



ভড়ি৫ । ১০৩ 

অবস্থিত থাকে এবং উহার ছুই মুখ (খ) ও (গ) ল্যাম্পের বাহিরে খ্ছিত । 

কোন কোন ল্যাম্পে প্র্যাটিনম্ তারের পরিবর্তে একখণ্ড . 
অঙ্গার-শলাকা ব্যবহৃত হয়; অঙ্গার*্শধাকার তুই মুখে 

দুইটা প্ল্যাটিনম্ তার সংলগ্ন থাকে এবং উহার! পূর্বববৎ 

ল্যাম্পের কাঁচ ভেদ করিয়! বাহিরে অবস্থিতি করে। 

এক্ষণে এই দুইটা মুখ তড়িৎ-কোবাবলীর ছুইটা প্রান্তের 

সহিত তার দ্বারা সংযুক্ত হইলে ল্যাম্পের অভ্যন্তরস্থ অঙ্গার- 
শলাক। বা প্ল্যাটিনম্ তার শ্বেতোত্প্ত হইয়া উজ্জল আন্োক বিতরণ করে 
অপেক্ষারূত বৃহদাকারের সোয়ান্ ল্যাম্প দ্বার৷ প্রশস্ত গৃহ। দালান ব1 প্রা্গণস্থল, 

আলোকিত করিতে পার যায়। ল্যাম্পের ভিতরে বাছু থাকে না বলিয়! অঙ্গার 

শলাঁকা দগ্ধ হয় না । ফলতঃ তড়িতের তেজ সমধিক প্ররল না হইলে একটা 

সোয়ান্ ল্যাম্প, বহুদিন পর্যন্ত ব্যবহৃত হইতে পারে। 
রাঁজপথ ব1 বহুবিস্তৃত ভূমিখণ্ড আলোকিত করিবার অন্ত আর্ক, লাট 

€ 47০ 117৮) নামক অপর এক প্রকার তড়িতালোক ব্যবহৃত হয়'। 

এই সকল ল্যাম্পের অন্যন্তর বাধুশু্ নহে এবং প্রত্যেক ক্যাম্পের 

মধ্যে বৃহদাক্মতনের ছুইটী অঙ্গার-শলাকা থাকে । শলাকা ছুইটার হই প্রা 
ব্যাটারির সহিত যুক্ত থাকে এবং অপর ছুই প্রীস্ত পরস্পর অতি. স্লিকতে 

অবস্থিতি করে। আলোকোঁৎপাদনের সময় এই দ্রইটী শলাক! বার্কু 

ংযোগে দগ্ধ হইয়। অল্পে অল্পে ক্ষত প্রাপ্ত হয়, এ কারণ মধ্যে মধ্যে ইহাদিগের 
পরিবর্তন আবপ্তক | আর্ক, লাইটের আলোক শুভ্রবর্ণ ও সাতিশয় প্রথর ৷ ক্জিৎ 
কাত! নগরীর মধ্যে কতিগয় রাজপথ, হাবড়া! সেতু এবং হাবড়া ষ্টেসন্ রার্জে 

এইরূপ ভড়িতালাকে আলোকিত করা হয়। সোয়ান্ ল্যাম্পে একটা দাগ 
'জতগ্ন অঙ্গার-শলাকা ব্যবহৃত হয়; আর্ক, লাইটের জন্য হুইথও স্থল আঙ্গার- 

শঙাক। তড়িং-কোযাবলীর হুই প্রান্তের সহিত তার দ্বার! সংযুক্ত থাকেই. 
ছুই শঙ্গাকার মধ্যে অত্যন্প মাত্র ব্যবধানখ্খাকে | 

'ভড়িৎ' দ্বারা ঈালাজাটাটাসা অপর একটা পরীক্ষা! নিম্নে পরত 
হই। ূ ৬ | 

ওঙল পরীক্ষা! ।--টারিটা, ফোধধুক পচা ভড়িখকোবাবলীয় ই পরার তাজা, নিন 



১৪৪ রসায়ন-পুত্র | 

উথ! (7116) সংলয় কর । পরে একখানি উত্থার অগ্রভাগ অপর উখার দ'াতগুলির উপর টান-_ 

অতুযুজ্ষল অগি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইবে । 

৩য় । যৌগিক পদার্থের বিশ্লেষণ (8150::01/95 )-_ 
খল 

৩৪শ পরীক্ষা ।-_একটা আল্ত পাত্রে (৪৪শ 
চিত্র, ক) শ্রল রাখিয়! তন্মধ্যে দুইটা জঙ্গপূর্ণ 
কাচ নল (খও গু নিম্মমুখ কণিয়া নিমজ্জিত 

করতঃ পরে গ্রোডের ৩ড়িৎ-কোধাবলীর ছুই প্রাস্- 

লংলগ্র ছুইখানি ইলেক্টেড.( ঘ ও চ) উহা- 

দিগের ধ্যে প্রবেশ করাইয়। দাও । তড়িৎ-প্রবাহ 

জল মধ্যে গ্রবাহিত হইলে জলকে বিশ্লেষণ করিয়। 

অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন্ গ্যাস্ উৎপাদন করিবে 

প্রযং (খ) নলে অক্সিজেন ও (গ) নলটীতে ১০০ 

হ।ইড্রোজেন্ সধ্িত হইবে । জলের দহিত স্বল্প ৪৪শ চিত্র। 

পরিমাণে সল্গুফিউরিক্ এসিড. মিশ্রিত করিলে তড়িৎং-প্রবাহ শ্বচ্ছন্দে জলের মধ্যে পরিচালিত 

হল্ল এবং তৎসংযোগে বিশ্লেষণ-ক্রিয়! হচারুরূপে সম্পন্ন হইয়! থাকে । 

এস্কলে সংযোগ-প্রান্ত-সংলগ্ন ইলেক্ট্রোড. খ-নলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, 
তাহীতে অক্সিজেন এবং বিয়োগ-প্রান্ত-সংলগ্ল ইলেক্ট্রোড, গ-নলে প্রবেশ 

করিয়াছে, তাহাতে হাইড্রোজেন সঞ্চিত হয়] বর্দি দুইটা নলের আয়তন: 

সমান হয়, তাহা হইলে দেখা বায় €ষ) জল বিশ্লিষ্ট হইয়া যে পরিমাণ 

হাইড্রোজেন উৎপর হুইয়াছে, তাহার অর্দজেক পরিমাণ অক্সিজেন অপর নলে 
সঞ্চিত হইয়াছে । ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছুই ঘনায়তন € %০1079 ) 

হাইদ্রোজেন্ গ্যাদ এক ঘনায়তন (017)6) অক্সিজেন গ্যাসের সহিত মিলিত 
হইয়া জল প্রস্তত করে। তড়িৎ-প্রবাহ-সংযোগে যৌগিকের এইরূপ রাসায়নিক 
রিশ্লেষণকে ইলেকৃট্রোলিসিস্ €71600:01)515 ) কহে। জল ব্যতীত অপরাপর, 

আনেক যৌগিক পদার্থ ও তড়িৎ-প্রবাহ থারা সহজেই বিশ্লিষ্ট হয়। সোডিয়ম্, 
পোটাস্সম্, ক্যাল্সিয়ম্, ম্যাগ্সেশিয়ম্ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর ক্লৌরাইড্.কে 
তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া বিশুদ্ধ ধাতু প্রেত্ত করা যায় | যে কোন 
ধাতুর যৌগিক এইরূপে বিশ্লিষ্ট হুইলে মুল ধাতুটী ব্যাটারির বিসেন 
প্রান্থে গম্জা করে? এন ধাতু মাত্রেই ইষেকৃত্রৌ-পজিটিভ, (515900-79310%6) 
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নামে অভিহিত, এবং বাবতীয় অধাঁতব পদার্থ (০7-779015) সংযোগ-প্রান্তে 

গমন করে বলিয়া অধাতব গদার্থকে ইলেকৃট্রো-নেগেটিভ, (815০0916290) 

কহে। তড়িৎ-প্রবাহ দ্বার। বিশ্লেষ্য পদার্থকে ইলেক্ট্রোলাইট্ (81900015) 

কহে এবং এ পদার্থটী তড়িৎ দ্বারা যে ছুই ভাগে বিয়োজিত হয়; তাহার 
প্রত্যেক অংশকে আক্ন্ ( 101) কহে। 

গি্টিকরণ €121600-21101176 )-.ইহাঁও তড়িং-প্রবাহ-নংঘোগে 

রাসায়নিক বিষশ্লেষণ-ক্রিয়ার অপর একটা উদ্দাহরণ। এই প্রণালীর দ্বারা 

তাত্র, পিত্বল প্রস্ৃতি ধাতু-নির্ত্িত পদার্থে স্বর্ণ বা রৌপ্যের গি্টি কর! যাইতে 
পারে। পূর্বে গিট করিতে হইলে স্বর্ণ বা রৌপ্যর সহিত পারদ মিশ্রিত 
করিয়। একটী পারদ-মিশ্রণ (১07815917 ) প্রস্তত করা হইত। যে পদার্থ 

গিন্টি করা হইবে, তাহার উপর উক্ত পারদ-মিশ্রণ উত্তমরূপে লাগাইয়। 

অগ্সিতে পোড়ান হুইত ) উত্তাপ-সংযৌগে পারদ উড়িয়া যাইত এবং পাত্রের 

উপরে স্বর্ণের বা রৌপ্যের আবরণ সংলগ্ন হইত। এই প্রণালী অতিশয় 
শ্রম ও ব্যয়-সাপেক্ষ । এক্ষণে ইহার পরিবর্তে শ্বল্প ব্যয়ে ও সামান্ত পরিশ্রমে 

তড়িৎ-প্রবাহ ছারা নিম্নলিখিত প্রণালীতে গিণ্টি করা হয় £-- 
তড্ডিৎ-প্রবাহ দ্বারা রৌপ্যের গিল্টি করিতে হইলে সাঁয়ানাইভ. অব. 

সিলভার্ (08011 9£ 9117) এবং স্বর্ণের গিণ্টি করিতে হইলে সায়ানাইড, 
অব. গোল্ড (0%97108 ০06 0010 ) নামক লবণের দ্রাবণ ব্যবহৃত হয়। 

একটা কাঁচ বা পৌপসিলেন-নির্শিত পাত্রে (৪৫শ চিত্র, ক) উক্ত দ্রাবণ রাখিয়া 

তিন বা চারিটা কোষ-যুক্ত গ্রোভের শড়িৎ-কোযাবলীর বিয়োগ-প্রাস্তের 

সহিত যে বস্তু গিপ্টি করিতে হইবে তাহাকে তার দ্বারা যুক্ত করিয়৷ তন্মধ্যে 

নিমজ্জিতকরিতে হয় এবং সংষোগ- 

প্রান্তে, বৌপোর গিপ্টি করিতে হইলে 
একখগ্ু রৌপ্য ও স্বর্ণের গিপ্টি করিতে 

হইলে একখণ্ড দ্বর্ণ তার দ্বার! সংলগ্ন 
করিয়া জ্াবণ মধ্যে রক্ষিত হয় । এস্ছলে 

ওকখানি পিত্তলের চামচ (খ) গিন্টি করিবাক্সি জন্ত ব্যবস্ৃত্ঠ-:হইয়াছে। এক্ষণে 
তড়িৎ-গ্রবাহ সংযোগে ভ্রীবপটাবিশ্লিষট হইলে উহা! হইতে কপ্য বা স্বর্ণ পৃথক 



১০৬ রসায়ন সুর্রে। 

হ্ইয়। কির করিবার দ্রব্যের উপর পাতলা আবরণরূপে পতিত হয়। এঁইরূপে 
জাবণ মধ্যে শ্বর্প বা রৌপ্যের পরিমাণ কমিয়া গেলে সংযোঁগ-প্রাস্ত-সংবাগ 
রৌপ্য ব! স্বণ খণ্ড (গ) দ্বার! উক্ত ক্ষয় পুরণ হইয়। থাকে। 

লৌহ প্রস্ৃতি কতকগুলি ধাতু এইরপ প্্রক্রিয়! দ্বারা সহজে গিপ্টি করা৷ 

যায় না। প্রথমতঃ উহাদিগের উপর তায়ের আবরণ লাগাইয়। পরে গিপ্টি 

করিতে হয়। পূর্বোক্ত প্রণালীতে তড়িৎ-প্রবাহ-মংযোগে সামানাইড. অব 

কপারের ( ০)87109 ০0০9791) দ্রাবণ হইতে লোহ-নিশ্মিত দ্রবোর উপর 

সহজেই তারের আবরণ পাতিত করিতে পার! বায়। 
৪র্থ। চুম্বক-শলাকার উপর তড়িৎ প্রবাহের ক্রিয়। ।_ 
একটা চুহ্বক্ শলাকা (719881)900 06901) কোন শুচ্যগ্র লৌহ-খণ্ডের উপর 

স্থাপন করিলে (৪৬শ চিত্রঃ গ) 'অথবা যে কোন স্থানে রেশমী সুতা দ্বারা 

ঝুলাইয়া রাঁখিলে উহার একটা মুখ উত্তর ও অপর মুখ দক্ষিণ দিকে ফিরিয়া 
থাকে । যে মুখ উত্তর দিকে ফিরিয়া! থাকে” তাহাকে চূম্বক শলাকার 
উত্তর প্রান্ত (2০10 ১০1৪) এবং বে মুখ দক্ষিণ দিকে ফিরিয়া থাক, 
তাহাকে দক্ষিণ প্রাস্ত (5০00৮) 1১019) বলা যাঁয়। কিন্তু বাস্তবিক 

পক্ষে আমর! চুগ্বক-শলাকার যে প্রান্তকে উত্তর প্রান্ত বলি তাহ! দক্ষিণ প্রান্ত, 

২০1৯১ আল, ৪ চিত্র | 

সং যাহাকে আমরা. দক্ষিণ প্রান্ত বলি তাহাই উত্তর প্রান্ত। এক্ষণে 



। ভড়িৎ। ১৩৭ 

বদি আ।মবী ুড়িং-প্রবাহ-যুক্ত একটা তায় () ই শলাকার সন্নিকটে সমান্তরাল 
€চ8191191) ভাবে ধারণ করি। তাহা হইলে উহ! উত্তর-দক্ষিণ-মুখী না থাকিয়া 

কিছুক্ষণ এপ্দিক ওদিক করিয়া অবশেষে পূর্বব-পশ্চিম-মুখী হুইয়। অর্থাৎ তারের 
'আড়াআড়িভাবে (2৮ 71817 20816) অবস্থিতি করিবে। তারটী তড়িৎ-কোষ 

(৪৬শ চির, ক) হইতে বিষুক্ত হইলেই শলাক। পুনর্বার থুরিয়া পূর্বাবস্থা প্রা 
হুইবে অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণ-মুখী হইয়া রহিবে। যদি তড়িৎ-প্রবাহ চুম্বক-শলাকার 
উপরিন্গাগে দক্ষিণ হইতে উত্তর মুখে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে শলাকাঁর উত্তর 

প্রীস্ত পশ্চিম দিকে ফিরিয়া যাইবে, কিন্তু উত্তর হইতে দক্ষিণ মুখে তড়িৎ-প্রবাঁহ 

৫৭1হিভ হইলে এলাকার উত্তর প্রান্ত পূর্বদিকে ফিরিয়া যাইবে। পুনশ্চ চুদ্ধক- 
শলাকার নিন্ন প্রদেশে তড়িৎ প্রবাহ দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে প্রবাহিত হইলে 

শলাকাঁর উত্তর প্রান্ত পূর্বের ন্যায় দিক্ পরিবর্তন করিবে কিন্ত পূর্ববকথত দিকে 
ন! ফিরিয়! ঠিক তাহার বিপরীত দিকে ফিরিয়া যাঁইবে। বৈজ্ঞানিক এয়ারষ্টেডের 
(09850) পরীক্ষা দ্বার! চুম্বক-শলাকার এইরূপ দ্বিকু পরিবর্তন সম্বন্ধে এই 
'নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছে যে চুম্বক শলাঁকার উদ্ধ বা নিয়, যেকোন প্রদেশ দিয়া 
তড়িৎ-প্রণাহ চুম্বক শলাকার সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হউক না কেন, শলাকার 
উত্তর প্রান্ত সর্বদা তড়িৎ-প্রবাহের বাঁম দিকে ফিরিয়া বাইবে। 

ভড়িৎ-মান যন্ত্র (0521%900176691)--চুঙ্বক-শলাকার উপর তড়িৎ- 

প্রবাহের উপরোক্ত ক্রিরা লক্ষ্য করিয়া এই যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে। এই যন্ত্র 
দ্বার! রাঁসাঁয়নিক-ক্রিয়া-জনিত তড়িতের অস্তিত্ব, পারমাণ এবং কোন্ দিকে 

প্রবাহের গতি, তাহা নিরূপিত হয়। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, একটা চুম্বক- 

শলাক! রেশমী স্তা দ্বারা ঝুলাইয়া রাখিলে উন! উত্তর দক্ষিণ-মুখী হইয়া থাকে? 

কিন্তু একটী তড়িৎ-প্রবাহ-যুক্ত তার সমাস্তরালভাবে উহার নিকট স্থাপন 
করিলে শলাকাটা দিক্ পরিবর্তন করতঃ পুবব-দশ্চিম-মুখে অবস্থিতি করে। 

তড়িৎ প্রবাহ-যুক্ত তারের নিকটে থাকিলে চুম্বক-শলাক1 এইরূপ দিক্ পরিবর্তন 
করে দেখিয়। তড়িৎ-প্রবাহের অস্তিত্ব নিরূপপের জন্য. উহা! তড়িৎ-মান-যনত 

নির্মাণে ব্যবন্ৃত হয়। | 
০ তড়িৎ-মান যন্ত্র নান। গঠনের : হইয়! থাক্ষে। এ স্থলে একপ্রকার তড়িৎ 
মান মন্ত্রের প্রতিকৃতি (৪৭শ চিত্র) - প্রদত্ত 'ছইজ |... টা ১8০ এ 
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(ক) একটা চুস্বক-শলাকা-রেশমী সুতা বারা যঞ্্ মধ্যে বুলান রহিয়াছে 
ইহার নিয়ে একথানি পুরু কাগজের চাকৃতি (খ) স্থাপিত । এই চাকৃতির পরিধি 
চারি সমান অংশে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অংশ পুনরায় ৯০্টা ক্ষুত্র ক্ষুদ্র সমান 

$অংশে বিভক্ত। এই চাকৃতির মধাস্থলে চূ্বক- দিন 
শলাকার পরিমাণে উত্তর-দক্ষিণ-সুখী একটা ২2 
লস্বমান ছিদ্র (311) থাকে। চাঁকৃতির নীচে 
কাঠিমের গঠনের একখণ্ড তাত্র (গ) রেশমাবৃত 
তাত্র-তার দ্বারা জড়িত হইয়া কুগুলরূপে (001) 
একখানি পিততল-নিষ্মিত থালের উপর রক্ষিত 
হয়। কাঠিমের তাঁর চুষ্ষক-শলাকা ও চাঁকৃতির 
লম্বনান ছি্রের সহিত সমান্তরালভাবে অবস্থিত। 
এক্ষণে উত্ত কুণ্ডলের তারের ছুই মুখ (ঘ ও চ) 
তড়িৎপ্রবাহ-মুক্ত যে কোঁন পদার্থের সহিত 
সংযুক্ত হইলে, তারের মধ্যে তড়িৎ পরিচাঁঞ্সি 
হইয়। উপরিস্থিত চুম্বক শলাকার উপর ২১১ 
ক্রিয়া প্রদর্শন করে অর্থাৎ শলাঁক।টী উত্তর- ৪৭শ চির 
দক্ষিণ-মুখী না থাকিয়া তড়িতের পরিমাঁণ অনুসারে অল্প বা অধিক পরিমাণে 
পূর্ব-পশ্চিম-মুখে ঘুরিয়া যায়। তড়িতের পরিমাণ অধিক হইলে উহা চাঁকৃতির 
ছিদ্রের আড়াআড়িভাবে অবস্থিতি করে। 

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তাহা একটা প্রকাও চুম্বক) ইহার 
অকির্ষ-বলেই চূক্ষক-শলাক! উত্বর-দক্ষিণ-মুখী হইয়া অবস্থিতি করে। তড়িৎ- 
প্রবাহ-যুক্ত তারের নিকটবত্তী হইলে শলাঁক1 দিক পরিবর্তন করে বটে, কি্ত 
পৃথিবীর চু্ষকাকধণ সর্বদা ইহাকে স্বস্থানে ( উত্তর-দক্ষিণ-মুখে ) রক্ষা 
করিবার চেষ্টা করে, সুতরাং তড়িৎ-প্রবাহ-ক্রিয়ার কিয়ংপরিমাণে প্রতিবন্ধকতা 
সাধন করে। তড়িৎ-মান যন্ত্র মধ্যেও এইক্সপ প্রতিবন্ধকতা সংসাধিত হয়, 
এজন্ত অতি ক্ষীণ-তেঞজ-বিশিষ্ট ভড়িৎ-প্রবাহ শলাকাকে স্থানচাত করিতে সমর্থ 
হয়না। শলাকার উপর পৃথিবীর* এই চুম্বকাকর্ষণ শক্তি হ্রাস করিবার জগ্ত 
তড়িৎ-মান-যন্ত্র মধ্যে আঁর একটা চুম্বক-শলাকা রেশমী হুত। হবার! প্রথম 



তড়ি । ১০৯ 

শলাকার বিপরীত মুখে (অর্থাৎ একের উত্তর প্রান্ত অপরের দক্ষিণ প্রান্তের 

নিকট) উহ্থার সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হইয়া ঝুলান থাকে । পূর্বে যে শলাকার 
(ক) বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহ! ঢাকৃতির উপরে অবস্থিত এবং তাহাই 

আমরা ৪৭শ চিত্রমধ্যে দেখিতে পাইতেছি। শেষোক্ত শলাকাটা চাকৃতির নীচে 

কুগুলের মধ্যস্থলে রক্ষিত হুইয়াছেঃ তাহা চিত্রমধ্যে দৃষ্ট হইতেছে না। ছুইটা 
শলাক! এইরূপ বিপরীত মুখে থাকিলে পৃথিবীর চুম্বকত্ব উহাদিগের প্রত্যেক- 
চীকে সমবলে অথচ বিপরীত দিকে আকর্ষণ করে স্থৃতরাং পৃথিবীর চুম্ধকাকর্ষণ- 
ক্রিয়া যুক্ত-শলাকার উপর এব্সপ সামান্তভাবে লক্ষিত হয় যে, উক্ত শলাকা কেবল 

মাত্র উত্তর-দক্ষিণ-মুখী হইয়া থাকে । সুতরাং তড়িৎ-প্রবাহের ক্রিয়। অবাধে এই 
যুক্ত-শলাকাঁর উপর দৃষ্ট হয়। এ কারণ অতি সামান্য তড়িৎ-প্রবাহ-যুক্ত 

পদার্থও এই যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত হইলে টাকৃতির উপর শলাকাটা থুরিয়! 
তড়িতের অস্তিত্ব ও পরিমাণ নিরূপণ করে। এইরূপ বিপরীতমুখে রক্ষিত 

দুইটা চুষ্বক-শলাকাকে ইংরাজীতে 45800 ১৩1) 06 2590159 কহে। 

এই যন্ত্র একটী কাণচর আবরণ মধ্যে রক্ষিত হয়। কাঠিমের রেশমজড়িত 

তারের ছুই মুখ কাঁচের আবরণের বাহিরে ছুইটা স্ুতে (ঘ ও. চ) সংযুক্ত 
থাকে ।* কোন পদার্থে রাসায়নিক-ক্রিয়া-জনিত তড়িৎ-প্রবাহের অস্তিত্ব 

নিরূপণ করিতে হইলে উহাকে তার দ্বারা এ ছুইটা স্্রুর সহিত যোগ 

করিয়া দিতে হয়। 

নিয়লিখিত পরীক্ষা দ্বারা তড়িৎ-মাঁন মন্ত্রের ক্রিয়! সুন্দররূপে প্রদর্শিত 
হইয়া থাকে। 

৩৬শ পরীক্ষা ।_-তড়িৎ-যান যন্ত্রের ছুইটা হ্ব,র সহিত ছুইটা তারের এক এক প্রাস্ত যোগ 

কর। পরে একটা তারের অপর প্রান্তে একখানি দস্তা-ফলক নংলগ্ন করিয়। একটী কাচ- 

পাত্রস্থিত জল-মিশ্রিত সল্ফিউর্িক এসিডে দিমজ্জিত কর । এক্ষণে অপর তারের প্রান্তভাগ উক্ত 

দ্রাবক মধ্যে নিমজ্জিত করিলেই হন্ত্রত্থিত শলাক। দিক পরিবর্তদ করিয়। জ্রাবক মধ্যে তড়িৎ- 

প্রবাহের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবে। 

৫ম । ভড়িৎ-প্রবাহের চুদ্বক-ক্রিয়। (01200-702218901910)-- 

অশ্ব-খুরাকৃতি একখণ্ড লৌহের, হুই বাহু €৪৮শ চিত্র কে) একটা রেশমাবৃত 
তীত্র-তার ছার! অড়াইয়া গ্রোভের তড়িৎকোধাবলীর ছুই প্রান্তের সহিত এ 
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তারের ছুই 'সুখ যৌগ করিলে দেখা যায় যেঃ উক্ত লৌহ-খগ চুঙ্বক-ধর্থম প্রাপ্ত 
হইয়াছে অর্থাৎ উহার নিকটে লৌহ-নির্দিত 
কোন পদার্থ লইয়া গেলে তাহা আকৃই হয়। 

এক্ষণে একখানি লৌহ্ের পাতে /থ) কোন 

গুরুভার-দ্রব্য সংলগ্ন করিয়া উক্ত চুম্বকের 
তলদেশে লাগাঈয়৷ দিলে উহ! ঝুলিতে থাকে, 

থনিয়] পড়ে না: কিন্কু তড়িৎকোযাবলী হইতে 

লৌহ্খণ্ড বিষুক্ত হই/লই তৎক্ষণাৎ লৌহ পাত 
খানি (খ) খপিয়৷ পড়ে) অর্থাৎ উক্ত অশ্ব-খুরাকৃতি 

লৌহথণ্ডে (ক) আর চুম্বকের আকর্ষণ-শক্তি থাকে না। ৪৮শ চিত্র 

লৌহখগ্ডের পরিবর্তে ইম্পাঁত-নির্ষিত কোন দ্রব্য রূপে ব্যবন্ৃত হইলে 
উহাও পুর্ব্ব চুম্বকধর্শ প্রাপ্ত হয় কিন্তু উহীকে ব্যাটারি হইতে বিষুক্ত 
করিলেও উহার চুম্বক-ধশ্ম নষ্ট হয় না, লৌহ-চূর্ণের নিকট নীত হইলে 

উহা লৌহচুর্ণকে আকর্ষণ করে। ইম্পাত ভিন্ন অপর লৌহ্খণ্ডে যতক্ষণ 
তড়িৎ-প্রবাহ সংক্রামিত থাকে; ততক্ষণ উহা চুম্বকের ধর্ম প্রকাশ করে, কিস্তৃ 

তড়িৎ-প্রবাহ হটতে বিচ্ছিন্ন হইলেই চুম্বক-ধর্্ম লৌহ হইতে অপস্থত হয়। 
এইরূপে তড়িৎ-প্রবাহ ছার! চূম্বক-ধর্ম-প্রাপ্তী লৌহখণ্ডকে তড়িৎ-চুণ্ধক 

(115000-1071967160) কছে। তড়িৎ-চু্ধক (৪৮শ চিত্র) দেখিতে অশ্ব-খুরাকৃতি. 

এবং উহার দুই বানু রেশমাবৃত একটা মাত্র তাত-তার দ্বায়1! জড়িত। 

তাড়িত, বার্তীবহ (12190019 1:619200) )-তভিত্-প্রবাহ দবা 

ম্বক-শলাকার দিক্ পরিবর্তন ঠিত্বিস্বরূপ করিয়া তাড়িত-বার্ভাবহ যন্ত 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

পূর্বেই প্রনর্িত হইয়াছে যে, তড়িৎ-মান যন্ত্রের মধ্যে একটা চুম্বক-শলাঁকা 
থাকে প্রবং বস্ত্র ভড়িৎ-কোঁবাবলীর সহিত সংযুক্ক হইলেই উক্ত শলাকা 
দিক পরিবর্তন করে। তড়িৎ্মান যন্ত্র ও তড়িং-কোষাঁবলী এতছুভয়ের মধ্যে 

ব্যবধান যতই অধিক হউক না কেন, চম্বক-শলাকার উপর তড়িৎ-প্রবাহের 

জিয়ার কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হই না। যদি আমর! একটা বৃহৎ গৃহের এক 
প্রান্তে একটা তড়িৎকোধাবলী ও অপর প্রান্তে স্চ্যগ্র লৌহ-দণ্ডের উপর. 
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একটী চুগ্ধক-শলাঁকা রাখিয়া উহ্বার সন্নিকটে ভড়িং-কোবাবলী সংলগ্ন 
তড়িৎ প্রবাহ-যুক্ত তার: স্থাপন করি, তাহা হইলে এ চুন্ঘক-শলাকা তৎক্ষণাৎ 
দিক্ "পরিবর্তন ক্লরিবে। এক্ষণে ধদি তড়িংকোষাবকী হইতে তার 

বিধুক্ত করিয়া দেওয়া যাঁয়। তাহা হইলে শলাকাটা অপরদিকে 

পুরিয়া যাইবে । এইরূপে তারঈীকে তড়িং-কোষাঁবলীর সহিত যতবার, 
যুক্ত বা উহা! হইতে বিষৃক্ত কর! যায়, ততবারই চুম্ধক-শলাকার দিক পরিবর্তন 

সংঘটিত হইয়া! থাকে । এস্থলে গৃহ মধ্যে স্থাপিত তড়িৎংকোযারলী ও চুম্বক- 

শঙাকার মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প মাত্র; কিন্তু এই ছইয়ের মধ্যে ব্যবধান 
শত বা সহম্র মাইল বাঁ ততোধিক হইলেও যদি তড়িৎ-প্রবাহ সমধিক তেজন্ধর 

হয়ঃ তাহা হইলে দূরস্থিত চু্ক-শনাকার প্রতি তড়িং-প্রবাহের ক্রিয়ার 

কোনরূপ ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। এইরূপে চুম্বক-শল।কাঁর দিক পরিবর্তন 

(7)০269001 ) সাঙ্কেতিক চিহ্ন রূপে গৃহীত হুইয়া সংবাদ-বহন-কার্ধ্য সাধিত. 

হইতে পারে। 
তাঁড়িত-বার্ভাবহ-যন্ত্র চালাইবার নিমিত্ত চুন্বক-শলাকার পরিবর্তে একখানি 

তড়িৎচুম্বক ও একটী ক্ষুদ্র লৌহের হাতুড়ি ব্যবহৃত হয়। উক্ত তড়িৎ-চণ্ধক 

তাঁর দ্বারা তড়িৎং-কোধাবলীর সহিত সংঘুক্ত হইলে লৌহের হাডুড়িটী আকৃষ্ট 

হইয়। চুণ্ধকের উপর আঘাত করে এবং বিষুক্ত হইলে হাতুড়িটা দুরে সরিয়! 
ষায়। হাতুড়ির আঘাত সাঙ্কেতিক চিহ্নর্নূ্পে ব্যবহৃত হইয়া তাড়িত-বার্তী- 
বহন-কার্ধ্য সংসাধিত হয়। ্ 

সম্প্রতি বিনা তারে তাড়িত-বার্ত1-বহনের কার্য সম্পাদিত হইবার প্রণালী 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইংরাজীতে ইহাকে ( ভা 15535 16519215015 ) কহে। 

ভড়িৎ-প্রবাহ শুদ্ধ বায়ু মধ্য দিয়া পরিচালিত হইয়া এই কার্ধ্য সম্পাদন করে। 
মার্বকনি (7191001) ) নামক ইটালীর একজন শৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ইহা আবিষ্কার 

করিয়াছেন । 

ভড়ি-ঘণ্ট। (115০৮109911 )--দুরে অবস্থিত কোন লোককে 

আহ্বান করিবার জন্য এই বন্টা ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক অফিসেই এখন 

এই ঘণ্টার ব্যবছার দেখিতে পাওয়! যায় । ইারি মধ্যে একখানি তড়িৎ-চুম্বক। 
একটী পিগুলের ঘাঁটি ও একটি লৌহের হাতুড়ি থাকে। তড়িৎ-চুম্বকর্টা 
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তড়িৎ-কোধাবলীর সহিত সংযুক্ত হইব! মাত্র লৌহের হাতুড়িকে আকর্ষণ করে ) 
এইব্ধপে আকৃষ্ট হইলে উহা! বাঁটর উপর আঘাত করে এবং ঘণ্টা 
বাজিতে থাক্চে। যন্ত্রের সহিত বোতামের আকারের একটা পদার্থের 

সংযোগ থাকে, উহ টিপিয়। ধরিলেই ব্যাটারির সহিত ঘণ্টার যোগ হয় 
এবং তখনই ঘণ্ট বাকিতে থাকে । বোতামটা ছাড়িয়া দিলেই ব্যাটারির 

সহিত ঘণ্টার যোগ বিচ্ছিন্ন হয়, সুতরাং উহ! আর বাজে না। 

৫ | প্রবর্তিত তড়িৎ-প্রবাহ € মরা8010 0 [11011090 0017506) । 

ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কোন তড়িৎ্-যুক্ত পদাথ অপর পরিচালক 
পদার্থের নিকটস্থ হইলে প্রবর্তন-ক্রিয়া দ্বার উহার মধ্যে তড়িৎ উৎপাদন 

করে। শুদ্ধ ঘর্ষণোৎপন্ন "তড়িতের দ্বারাই যে এই কাধ্য হয়, তাহা নহে; 

রাসায়নিক ক্রিয়া বা অপর প্রক্রিয়া-জনিত তড়িৎ-প্রবাহ-যুক্ত পদার্থ একটা 

তারের কুগুলের (0011) নিকট অবস্থিতি করিলে উক্ত কুগুল মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ 

উৎপাদন করে। অপরন্ত একখণ্ড চুন্বক ঘদি কোন (পরিচালক ) কুগুলের 
নিকট অবস্থিতি করে, তাহা হইলেও উক্ত কুগুলের মধ্যে ৩ড়িৎ-প্রবাহ 
উৎপন্ন হয়। কাঁড” বোর্ড বা কাষ্টনির্টিত কাহিমে ৪০* ব| ৫০০ হাত অথবা 

ততোধিক লম্বা রেশমাবৃত হুঙ্ তায় তাঁর জড়াইযা এক একটা কুগুল (0০011) 

প্রস্তত হয়। উহার সম্িধানে একথানি চুম্বক রাখিলে কুণ্ডলের মধ্যে যে তড়িৎ- 
প্রবাহ উৎপন্ন হয় তাহাকে প্রবন্তিত তড়িৎ-প্রবাহ ([7000060. 00175100 কছে। 

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পপ্ডিত ফ্যারাঁডে (17878085) প্রবন্তিত তড়িৎ-প্রবাহের 

আবিষ্কার করেন ।' তাহার নামান্থুনারে এই তড়িৎ প্রবাহ 'ফ্যারাঁডিক করেপ্ট” 

নামে প্রচলিত। 

প্রবর্তন-কুণুল ([10001107। 0০911)- প্রবত্তিত তড়িৎ-প্রবাহ উৎপাদন 

করিবার. নিমিত্ত ডুইটা কুণ্ডল একত্রে ব্যবহৃত হয়। ইহাদিগের মধো একটা 
মুখ্য কুগুল (2]1ঘথথাঠ 5011) ও অপরটা গৌণ কুণডল (€ ১৪০01091% 0০911) 

নামে অভিহিত ( ৪৯শ চিত্র )। প্রত্যেক কুণ্ডলটা রেশমাবৃত একটা তাঅ-তার- 

জড়িত কিন্তু একটা কুগুলের সঞ্চিত অপরটীর কোঁন সংযোগ থাকে না। মুখ্য 
ও গৌণ কুগ্ল উভয়টারই তারের ছই মুখ খোল থাকে। মুখ্য কুগুলের তাঁর 
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অপেক্ষাকৃত স্থল ও দৈর্ধ্যে ছোট এবং উল্ত কুগুলটী আয়তনে এত ছোট 
ষেঃ গৌণ কুগুলের ছিদ্র মধ্যে উহাকে অনায়াসে -* 
সন্নিবেশিত করিতে পারা যায়। মুখ্য কুগুলের 

ছিদ্র মধ্যে এক খণ্ড লৌহ (€ ৪৯শ চিত্র; গ) ব! বস 
এক গুচ্ছ লৌহ তার রক্ষিত হয়। মুখ্য কুগুলের ্/ ঠা 
তারের ছুই যুখ ( খখব্যাটাত্ষির ছুই প্রান্তের সশ চিত্র । 

সহিত সংযুক্ত হইলে তথ্মধ্যে তড়িৎ প্রবাহিত হয় এবং অভ্যন্তরস্থিত 
লৌহ খণ্ড চুশ্বকের ধর্শপ্রাথথ হয়। লৌহ খণ্ড চুম্বকে পরিণত হইয়া কুগুলস্থিত 
তড়িৎ-প্রবাহের তেজের বুদ্ধি সাধন করে। যদি আমরা এক্ষণে গোঁ 
কুণডলের তারটা (৪৯শ চিত্র, কক) পরীক্ষা করি; তাহা হইলে দেখিব 

যে, উহার মধ্যেও তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হইয়াছে। মুখ্য কুণডল মধ্যে যে 
ত্িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয়ঃ তাহাকে আদি তড়িৎস্প্রবাহ (7710)215 001292)0 

এবং গৌণ কুগুল মধ্যে যে তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রবন্থিত বা 
গৌণ ভড়িৎ-প্রবাহ (360010021 00:29)0 ) কছে। 

৩৭" পরীক্ষ। ।--মুখা কুগুলটা গৌণ কুগুলের ছিদ্র মধ্যে প্রবেশ করাইয়া উহার ছুই মুখ 
(&৯শ চিত্র, খ খ) তড়িৎ-কোবাবলীর ছুই প্রাস্ভের মহিত এবং গৌণ কুগুলের দুই সুখ (ক 

ক) একটা তড়িংম/।ন যন্ত্রের সহিত নংযুক্ত কর । তড়িৎ-মান যন্ত্র মধ্যে অবস্থিত চুম্বক" 

শলাক| দিক্ পরিবর্তন করিয়। গৌণ কুগডল মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের অত্তিত্ব নির্দেশ 

করিবে। 

ইহার দ্বার! প্রমাণিত হয় যে, রাসাঁয়নিক-ক্রিয়া-জনিত তড়িৎ-প্রবাহ-যুক্ত 
কুণ্ডলের নিকট অপর একটী কুগুল সন্নিবেশিত করিলে শেধোক্ত কুগুলে 
প্রবন্তিত তড়িৎ-প্রবাহ িংপর হইয়! থাঁকে। 

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারা একখণ্ড লৌহকে চুন্বক-ধর্্মা- 
জ্রান্ত করিতে পার! যায় । আমর] এক্ষণে দেখাইব যে একখণ্ড চুম্বকের সাহায্যে 
আমরা ঠিক ইহাঁর বিপরীত ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারি অর্থাৎ 
বদি আমরা একথগ চুক. একটী কুণডলের লিকটে স্থাপন বরিঃ তাহা 

হইলে এ কুণগুলে তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্.হুইবে । » 
“শ পরাক্ষা।-__একটী কুগুলের (5 শ চিজ, খ) ছুই মুখ তড়িৎসান যঙ্জের (ক 

৮ 



৯৯৪ রসারশ-সুত্র। 

সহিত মু ধরতঃ কুলের মধ্যে এফ্থানি চুম্বক (গ) প্রবেশ করাইয়! দিলে উহাতে তড়িৎপ্রবাহ 

উৎপর হইবে এবং তড়িৎ-মান ধন্ত্রের শলাক: শবল্পক্ষণের নিমিত্ত দক্ষিণ বা বাম দিকে খুমিয্া পুন- 

রায় খানে প্রত্যাবর্তন করিবে । বতক্ষণ চু্বকটা কুওলের নধ্যে খ'কে, ততক্লণ শলা ক! পুনরায় 

৫০ চিত্র, 

গান পরিবর্তন করিবে না । এক্ষণে যদি আমর! চুম্বক খানি উহার অভ্যন্তর হইতে বাহির 
করির| লই, তাহা হইলে শলাকাটা বিপরীত দিকে গমন কিয়! পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন 

করিবে। 

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চুম্বক কুগঁলেব নিকটবর্তী হহলে তন্মধ্যে এক 
দিকৃবাহী একটা ভড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন হয় কিন্তু চম্ঘক কুগুল হুইতে অপসারিত 
হইলে তথ্মধ্যে বিপরীত দিক্-বাহী আর একটী তড়িৎ-প্রবাহ তন্মধ্যে উৎপন্ন হইতে 
দেখা যায়। এইরূপে যদি আমরা চুম্বকটাকে যথাক্রমে উক্ত কুগুলের নিকটে।ও 

দুরে গইয়া যাই, তাহা হইলে কুগ্ডণ মধ্যে ক্রমানয়ে বিপরীত দিক্-বাহী হইটা 
তড়িৎ্প্রবাহ উৎপাঁদন করিতে সমর্থ ছই। 

যদি চুষ্বকথাঁনি একস্থানে সংবদ্ধ থাকে এবং পূর্বোক্ত কুগুলটী যথাক্রমে 

উহার নিকট আনীত এবং দূরে অপসারিত হয়। তাহা *হইলেও পূর্বের সায় 
একই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ কুগুল মধ্যে একবার একদিক্-বাহী এবং 
পরক্ষণেই বিপরীত দিক্-বাহী তড়িৎ-প্রবাহ উৎপর হয়। চুঙ্ধকদ্বার! কুণুলে যে 
'ভড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয় তাহা ও প্রবর্তিত তড়িৎ-প্রবাহ নামে অভিহিত । 

তড়িৎ-গ্রবাহ ঘারা লৌহ-খণ্ডকে চুক করিলে যে ক্রিয়া সাধিত হয়, 
তাহাকে তড়িৎচু্ষক ক্রিয়া ( 8120::0-0198089া) ) কহে; অপরস্ত চুম্বক 
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ত্বক কুগ্ডল মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ উৎপাদন-ক্রিয়াও উক্ত নামে. অভিহিত 
হইয়া থাকে । ৰ 

৬|. চিফিধদৌগযোগী বাটারি (1458121 8265)। 

শরীর মধ্যে তড়িৎ-প্ররাহ পরিচালিত করিয়া স্বায়বীয় রোগবিশেষ-নির্ণয। 
আরোগ্য বা উপশমের নিমিত্ত এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়। থাকে। সচরাচর 
হই প্রকার তড়িৎ-প্রবাঁহ রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার নিমিত্ত প্রয়োগ করা 
হয়। ইহাদের একটীকে অবিরাম তড়িৎ-প্রবাহ (0০006108075 0075200) ও 
অপরটীকে ' সবিরাম তড়িৎ-প্রবাহ (10061110150 001761/%) কহে। 

ঘর্ধণোৎপন্ন তাড়ৎও কখন কথন চিকিৎসার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

(১) অবিরাম ভড়িৎ-প্রবাহ প্রয়োগ £ 

গ্রোভও বুন্সেন ড্যানিয়েল্ প্রভৃতির তড়িৎ-কৌধাবলীর গঠন বর্ণনকাঁলে 

আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে খর সকল কোষাবলী হইতে যে তড়িৎ-প্রবাহ 
উৎপন্ন হয়, তাহাকে অবিরাম তড়িৎ-প্রবাহ কহে; কারণ এ সকল তড়িৎ- 

কোধাবলীতে তড়িৎপ্রবাহ এক স্থান হইতে উৎপন্ন হুইয় প্রাস্তংলগ্ধ তার 
বাহিয়৷ পুনরায় কোধাবলীর মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে, কোন স্থানে রুদ্ধ বা 

বিচ্ছিন্ন হয় না। কিন্ত এক্ষণে যে ব্যাটারির বিষর বর্ণিত হইবে, উহাতে 

একই তার বাহিয়! যথাক্রমে ছুইটী বিপরীত-দিকৃ-বাহী তড়িৎ-প্রবাহ প্রবাহিত 
হয়) সুতরাং দিক পরিবর্তনের সময় তড়িত্-প্রবাহ ক্ষণঞ্ষালের জন্য স্থগিত 

হইয়। যাঁয় বলিয়া! এরপ ব্যাটারি হইতে উৎপন্ন তড়িৎ-প্রবাহকে সবিরাম তড়িং- 
প্রবাহ কহে । এই ব্যাটারি নান! গঠনের হইয়া থাকে । তন্মধ্যে ষেটা চিকিৎসার 
জন্য. ঘচরাচর ব্যবহৃত ছয়, তাহারই গঠন-প্রণালী নিয়ে বর্ণিত হইল। ইহাকে 
ম্যাগ নেটো-ইলেক্টিক্ মেসিন্ ( 11587510-6150870 118010106 ) কছে। 

ম্যাগ লেণে--ইলেক্টি ক মেসিন সই যন্ত্র একটা কাষ্ঠ-নির্শিত 

বাঁকের মধ্যে রক্ষিত হয়। বাক্সের এক পার্খে একখানি অস্ব-ুরাক্কতি চুম্বক 
দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকে এবং ছইটা কুণুল একটা মাত্র, রেশম-জড়িত তার দ্বারা 

পরস্পর সংযুক্ত হইয়া উক্ত চু্বকের সন্নিকটে রক্ষিত হয়। বাকের বাহিরে 

'একটা হাতল সংলগ্ন থাকে, তত্থারা জাঁমর! উর ছুইটা কুণডগকে চুগ্ধকের নিকটে. 
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ঘুরাইতে সক্ষষ হই । খুরিবার সময় যখন একটা কুগুল চুম্বকেন্স সিকটবর্ভী 
হয়, তখন উহাতে এক-দিক্-বাহী একটা তড়িৎ-প্রবাহ এবং যখন উহা! চুম্বক 

হইতে দুরে গমন করে, তখন উহাত্তে বিপরীত-দিক্-বাহী আর একটী তড়িৎ- 
প্রবাহ উৎপন্ন হইয়! থাকে। দ্বিতীয় কুণগডলটা ঘুরিবার সময় ঠিক প্ররষপ কিয়! 
প্রদর্শন করে। একটী কুল ব্যবহার কম্সিলে তড়িৎগ্রবাহ '্ষীগতেজ হয় 
বলিয়৷ হুইটা .কুগল একত্রে সংযুক্ত হইয়। ব্যবন্বত হূইয়৷ থাকে । ইতিপূর্বে 
উদ্ হইয়াছে যে যতটা কাষ্ঠ-নির্িত বাকের মধ্যে রক্ষিত হয়। বাক্সের এক 
পার্থ ছুইটা ছিদ্র থাকে; কুগুলবয়ে যে তারটী জড়িত থাকে, তাহার ছুই 
মুখ এ ছুই ছিদ্রে সংলগ্ন থাকে। রেশম-জড়িত অপর ছুইটা তাত-তারের 
এক মুখ উক্ত ছিত্রয়ে প্রবিষ্ট এবং অপর মুখ কাষ্ঠের হাতলযুস্ত এক একটা 
পিতল-নিশ্মিত চোঙ্গে সংলগ্ন থাকে । যন্ত্র ব্যবহারের সময়ে এই হছুইটা 

চোঙ্গের মুখে লবণ-দ্রাবণে সিক্ত ছুইখও স্পঞ্জ, বা বন স্থাপনকরতঃ ব্যাখিত্রস্ত 
স্থানে বসাইয়! হাতল দ্বারা কুগুল ছুইটাকে ঘুরাইলে তন্মধ্যে যে তড়িৎ-প্রবাহ 
উৎপন্ন হয়, উহ! তাঁর ও 'চোক্ষ বাহিয়া রোগীর শরীরে সংক্লামিত হ্ইয়া' 

পেশীসমূহের আকুঞ্চন উৎপাদন করে। 
গ্যাল্ভানো-ফ্যারাভিক্ ব্যাটারি-_সবিরাম তড়িৎ-প্রবাহ (01097- 

[00090 04191 ) প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত গ্যাল্ভানো-ফ্যারাভিক্ ব্যাটারি 
(081%800-8818010 88006 ) নামক আর এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়! 

থাকে। পূর্বে যে মুখ্য ও গৌণ কুগুলের বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে, উক্ত ছুই 
প্রকার কুগডলসংযুক্ত একটা প্রবর্তন কুগুল এই যন্ত্র নিম্্াণে ব্যবন্ৃত হয় । একটা 
বাকের মধ্যে এই প্রবর্তন কুগুলটী (1000000. 0011) থাকে এবং বাইক্রোমেটু 
অফ পটাসের দ্রাবণ পুর্ণ এক বা ছুইটা সুত্র তড়িৎ-কোষ মুখ্য কুণগুগের 
সহিত সংযুক্ত হইয়া বাক্সের মধ্যে রক্ষিত হন্ব। এইরূপে গৌণ কুগুলের 

মধ ষেওপ্ররর্তিত তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহা রেশম-জড়িত তার দ্বারা 

শরীরে প্রয়োগ করা যায়। প্রয়োজনমত আমরা মুখ্য বা গৌণ কুগুল হইতে 
কোগীর শরীরে তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চালিত করিতে পারি। আদি ( 6112227) 
বা. প্রবন্তিত .(58০020% ) এভড়িং-প্রবাহের মধ্যে যেটা প্রয়োগ করিবার 

.আবস্তাক হয়, বাক্সের উপরিভাগে অবস্থিত একটা ক্ুত্র কীটা উহার উভয় পাশে" 
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অঙ্কিত 2 € 21091 ) বা! 9 (98০07025 ) অক্ষরে সংলগ্ন করিলে উচ্চ 
কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়৷ থাকে । 

গ্যাল্ভানো-ফ্যারাডিক্ ব্যাটারির মধ্যে জেক্োম্ কিভার্ বা ডুব রেছগু, 
নির্মিত বাটারিই উৎকৃষ্ট । স্পামারের ব্যাটারিও অনেক সময়ে ব্যবহৃত হইয়া 
থাঁফে। 

প্রধানতঃ পক্ষাঘাত রোগের চিকিৎসার নিমিত্ত তড়িৎ-প্রবাহ ব্যবহৃত 

হইয়া থাকে। কোন্ কোন্ রোগে কোন্ প্রকার তড়িৎ্ঃপ্রবাহ প্রক্োগে 
বিশেষ ফল দর্শে, এস্থলে মে বিষয়ের আলোচন। আমাদের উদ্দেশ্য নহে। 

ছাত্রগণ ওধধ-প্রয়োগ-শিক্ষা-কালে এ বিষয়ের সমাক্রূপ জ্ঞান লাভ 

করিতে পারিবে । ূ | 

(২) অবিরাম ভড়িৎ-প্রবাহ প্রম্মোগ £-- ৃ 

গ্রোভ। ড্যানিয়েল বুন্সেন্ প্রস্তুতি নামধেয় যে কোন প্রকার গ্যাল্ভানিক্ 

ব্যাটারি অবিরাম তড়িং-প্রবাহ (0০020000003 00197) উৎপাঁধনের 

নিমিত্ত ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু চিকিৎসার জন্য যে সকল ব্যাটারি 
ব্যবহৃত হুইয়৷ থাকে, তাহাদিগকে সময়ে সময়ে এক স্থান হইতে অন্য 

স্থানে 'বহুন করিয়া লইয়া! যাইবার আবশ্তক হয়, স্থতরাং এ সকল ব্যাটারি 
যাহাতে অপেক্ষাকৃত আয়তনে ছোটি এবং লঘুভার-যুস্ত হয় এবং বাহাতে 

কোষের অভ্যন্তরস্থ দ্রাবণ চল্কিয়া৷ পড়িবার সম্ভাবনা না থাকে, তদ্ধিবনে 

বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। বিশেষতঃ চিকিৎসার জন্য অধিক তেজস্কর 

তড়িৎ-প্রবাছের আবশ্তক হয় না। গ্রোভও বুন্ষেন্ প্রস্তুতির তড়িৎ" 
কোষাবলীতে অত্যন্ত উগ্র দ্রাবণ ব্যবহৃত হয়ঃ এজন্ত তন্মধ্যে এত তেজস্কর 

তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয় যে তাহা! চিকিৎসার পক্ষে উপযোগী নহে। 
চিকিৎসোপযৌগী ক্ষীণতেজ তড়িৎ-গ্রবাহ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত অতিশয় 

ক্ষীণ দ্রাবণ ব্যবহৃত হইয়া! থাকে; একারণ গ্রো্ভ, প্রভৃতির তড়িৎ-কোযাঁবলী 
চিকিৎসা-কার্যের নিমিত্ত ব্যবন্থত হয় না। 

গেফের ব্যাটাক্সি-চিকিৎমার নিমিত্ত গেফের ক্লৌক্সাইড্ আফ, 
»সিপ্ভার্ ব্যাটারি (08184 0730109 ৭১651159862 ) নর্ধাপেক্ষা 
উপযোগী । এই ব্যটারির কৌবগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র এবং প্রতোরটার মধ্য 
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একখও দস্ত। এবং একটী রৌগ্য তার একত্রে অবস্থিতি করে; এই রৌপ্য 
ভারটা ক্লোরাহড. অফ. সিল্ভার্ নামক লবণের খারা মণ্ডিত। দস্তা ও 

নৌগ্য তারের সহিত কোষের মধ্যে কয়েকথণ্ড ব্লটিং কাগজ ক্লোরাইড. 

অফ জিঙ্কের (02101199 ০£ 217) দ্রাবণে সিক্ত করিয়া রক্ষিত হয় ) তাহাঁতেই 

ব্াসায়নিক ক্রিয়া উপস্থিত হুইয়া ব্যাটারির মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। গেফের ব্যাটারি চিকিৎসার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইলেও উহা 
এত বহুমূল্য সে সাঁধারণে তাহা ব্যবঞ্থার করিতে পারে না) বিশেষতঃ 

ইহা অল্লধদিনে নষ্ট হইয়া যাঁয় এবং এদেশে সহজে ইছাঁকে মেরামত করিতে 

পারা যায় না। 

লেক্ল্যান্সের ব্যাটারি-_দাঁধারণ ব্যবহারের জন্য লেক্ল্যান্সের 
(7901801)9 ) ব্যাটারি অপর সকলগুলি অপেক্ষা বিশেষ উপযোগী । 

পাশে -বৃদাকারের লেক্ল্যান্দের একটী তড়িৎ 

কোষের চিত্র প্রদর্শিত হইল) চিকিৎসোপযোগী 

ব্যাটারির মধ্যে যে কোষ থাকে, তাহা এতদপেক্ষা 
কষদ্রাকারের। এই ব্যাটারিতে সল্ফিউরিক্ এস্ডের 
পরিবর্তে নিশাদলের (010197109 ০৫ 41009001970 
দ্রাবণ ব্যবহৃত হয়। একটী কাচের চতুক্ষোণ-বিশিষ্ট 
পাত্র মধ্যে ক্লোরাইড অফ. এমোনিয়ম্রে ভ্রাবণ 

রক্ষিত হয় ) দ্রাবণ মধ্যে একখণ্ড দস্তা (৫১ চিত্র, ক) ও একটা সছিদ্র 

মুন্সয় পাত্র মধ্যে অবস্থিত থাকে। এই মৃন্ময় পাত্র মধ্যে একখণ্ড গ্যাস কার্বণ 

€খ) রক্ষিত হয় এবং অবশিষ্ট স্থান ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড, 
( 01857827959 1-08106 ) নামক কৃষ্চবর্ণ পদার্থ ও কোক কয়লার' 

গাঁড়াছার! . পরিপূর্ণ থাকে। উক্ত চৌপল-কাঁচ পাত্রের মুখটী পিচ, বা 
আন্ত কোন পদার্থের দ্বারা একেবারে আবদ্ধ থাঁকে। গুতরাং এক স্থান 

অন্ত স্থানে লইয়া যাইবার সময় অভ্যন্তরস্থ দ্রাধণ চল্কিয়া পড়িবার 
সম্ভাবনা ' থাকে না। ব্যাটারিস্থিত এমোনিয়ম্ ক্লোপাইডের ভ্রীবণ সর্বদা 
পরিবর্থন করিবার জাবগ্তক .হয় নী। এই ব্যাটারি একটা বাক্সের মধোঁ 
উক্ষিত হয় 
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বাইক্রোমেট ও পার্স্ল্ফেট্ ব্যাটারি--টিকিৎসকের :: লঙ্গে 
লইবার জন্য লেক্ল্যদ্সি ব্যতীত বাইক্রোমেট অফ. পটাস (0100898ত 

01 00123], ) বা! পার্সল্ফেট অফ. মার্কারি (69150101080 ০06 1001000) 

ব্যাটারিও ব্যবহাত হুয়া থাঁকে ? ইহাদিগকে সাধারণতঃ প্রঞ্জ ব্যাটারি 

(5100৩ 8386৮10 ) কহে। ইহাঁদিগের কোষগুলি ক্ষুত্রীকারের | প্রত্যেক 

কোষটার মধ্যে একখণ্ড দস্তা ও একখণ্ড গ্যাদ-কার্বণ, একত্রে রক্ষিত হয়। 
রাসায়নিক-ক্রিয়ার উত্তেজনার নিষিত্ত প্রথমোঁক্ত ধ্যাটারির কোষ বাইক্রোমেট 
অফ. পটাসের ড্রাবণ ও দ্বিতীয়টার কোঁষ পার্সল্ফেট অফ. মার্কারির 
দ্রাবণ দ্বারা! পুর্ণ করা হয়। পার্খে : 

বৃহদাকারের বাইক্রোমেটু অফ. পটাস | 

ব্যাটারির একটী তড়িৎ-কোষের চিত্র 

প্রদর্শিত হইল। ইহাতে মল্ফিউরিক্ 
এসিড. মিশ্রিত বাইক্রোমেট অফ. 

পটাসের দ্রাবণ থাকে এবং তন্মধ্যে 

একখানি দস্তা-ফলক (৫২ চিত্র, দ) 

ও ছুইখাঁনি গ্যাস্-কার্ধণ, (প? গ) 
একত্রে রক্ষিত হয়, দশ্তাফলককে 

আমরা ইচ্ছামত প্রাবণ মধ্যে নিমজ্জিত ৮৪ 
বা দ্রাবণ হইতে তুলিয়া রাখিতে পারি। ৫২ চিত্র। 

বহন-সৌকর্ধ্যার্থে সময়ে সখয়ে পার্সল্ফেট ব্যাটারির কোধমধ্যে দ্রাবণের 
পরিবর্তে কিথিৎ পার্সল্ফেট অফ. মার্কারি রক্ষিত হয় এবং কোষের 
অবশিষ্টাংশ জল-মিশ্রিত সল্ফিউরিক্ এপিড. দ্বারা সিক্ত বরাতের গুড় ছারা 
পরিপূর্ণ থাকে । উক্ত লবণ অল্পে অল্পে সল্ফিউরিক এসিডে রব হইয়া ন্া- 
খণ্ডের উপর রাসয়িনিক ক্রিয়া প্রকশি করে। 

এই উভয়বিধ ব্যাটারির কৌ ষশুলি দুল্লাকারের, শুতরাং' অনেকগুলি কোষ 

একত্রে সঙ্জিত থাঁফিলেও অধিক স্থান অধিকাঁর করে ন1' এবং অধিক ভারী: 
য় না? একটা মাঝারি কাঁঠের বানের মধ্যে কোধগুলি অনয়াসে রক্ষিত 
হয় এবং সহঝোি এক স্থান বইতে আগ স্থানেীত হইতে পারে 7 717 
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চিকিংসোঁপযোদী ব্যাটারির মধ্যে অপর কয়েকটা যন্ত্র সন্নিবেশিত থাকে । 

রোগবিশেষে অল্প বা অধিক তেজস্কর তড়িৎ-প্রবাহ্ প্রয়োগের আবশ্তক হইলে 

এই সকল বস্ত্র দ্বারা ইচ্ছামত তদ্চিৎ-প্রবাহের পরিমাণ এবং তেজের ভাস 

রৃদ্ধি সাধন করিতে পার। যায়। 

যে কয়েকটি ধনের সমবাঁয়ে উপরোক্ত কাঁধ্য ন্ুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়া 

থঁকে, তাহাদিগের প্রত্যেকটীর নাম, গঠন ও কার্ধ-প্রণালী নিয়ে বণিত হইল। 

১ম। করেন্ট, কলেক্টর্ (00750 0011500:)-তড়িতের 

পরিমাণের হাস বা বৃদ্ধি সাধনের নিমিত্ত এই যন্ত্র ব্যাটারির বাক্সের মধ্যে 

সন্নিবেশিত থাঁকে। ব্যাটারির ফতগুলি কোষ থাকে, ততগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র 

পিস্তলের বোতাম বাক্সের ডালার উপর দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। এই 

বোঁতামগুলির উপর ৯১ ২ প্রভৃতি সংখ্য। অঙ্কিত থাকে এবং ইহাদিগের 

প্রত্যেকটী অন্রান্তদবস্থ সম-নংখ্যক তড়িৎকোষের সহিত তার দ্বারা 

বুক্ত। এই বৌতীমগুলির সন্নিকটে একটা পিত্বলের কাটা থাকে। 

ইহাকে ইচ্ছামত সরাইতে পারা বায়। কীটাটা সরাইয়া যে সংখ্যক 

বোতামে সংলগ্ন করা যায়, ততগুলি তড়িৎকোষ হইতেই কেবল মাত্র 

তড়িৎ-প্ররাহ উৎপর হয়, অপর কোষগুণির কার্য তৎকালে, স্থগিত 

থাকে। এইরপে যে কয়েকটা কোষ হইতে তড়িৎ-প্রবাহ প্রয়োগ 

করিবার প্রয়োজন হয়, আমর! সহজে উপরোক্ত উপায়ে তাহা সম্পন্ন করিতে 

পারি। 

ত্স্। রিক্পস্ট্যাট, (0119০5:20--উপরোক্ত করেণ্ট, কলের নামক 

যী সাহাধো তড়িৎ্প্রবাহের তেজ মোটামুটি বৃদ্ধি ব1 হাঁস করিতে পারা 

যায়, কিন্ত অধিকতর হ্ল্মরূপে & কার্ধ্য সম্পাদন করিতে হুইলেররিয়স্ট্যাট্ 

নামক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। পুর্বে ভুতিয়া বাঁ অপর কোন লবগের 

জ্াবপপূর্ণ একটা কাচ নল রিয়স্ট্যাট রূপে ব্যবহ্ৃত হইত) এক্ষণে কাষ্ট| 

বা কাচকড়ার 'আধারে রক্ষিত কৃঞ্চত্দীসের (0215) একটা সুক্ষ 

দু এই কাধ্যের অন্ত ব্যবন্ধত হয়। তড়িৎপ্রবাহ এই যন্ত্রের দধ্য দিয়া 

খরিচালিত হইলে প্রতিবন্ধকতা' প্রা হয়ঃ ম্তরাং উহার তেজের হাস 

হয়। রিয়সট্যাটু র্যবহার করিলে, তদ়্িৎ-গ্রবাহ-ুশিত কম্পন (১১০০৫) 



তড়িহ। ১২১ 

গরীরের মধ্যে অন্তৃত হয় না। কৃষ্-নীল-নির্টিত নিয়ন্ট্যাটে পতিবর্তে 
কখন কথন ধাতু-নির্টিত রির্সস্ট্যা ব্যবহৃত হইয়া! থাকে; ইহাকে মেটাল্ 
'বিয়স্ট্যাট (15091 11050381) কহে। 

তড়িৎ-প্রবাহ প্রয়োগ করিবার সময়ে ভড়িৎ-কোঁষাবলীর এক প্রান্ত-সংলগ্ন 

ভার রিয়স্ট্যাটের এক মুখের সহিত যোগ করিয়া! দিতে হয় এবং রিয়স্ট্যাটের 

অপর মুখে রেশমাবৃত অন্ত একটা তার সংলগ্র থাকে । ইহা এবং ব্যাটারির 
অপর প্রীস্ত-সংলগ্ন তার--উভয়কেই ব্িয়ফৌর্ (1২109001975 ) কছে। 

এই ছুইটী তারের মুখে ছইখানি ইলেক্ট্রোড, (81৩০০০০) সংলগ্ন থাকে। 
্যানেল বা অপর কোন বস্ত্র অথবা চর্শখণ্ডাবৃত ছুইখানি সীস বা 

টিনের পাত সচরাচর ইলেক্ট্রোড রূপে ব্যবহৃত হইয়! থাকে । ব্যবহার কালে 
ওই ছুইখানি ইলেক্ট্রোড. লবণের দ্রাবণে সিক্ত করিয়া! রোগীর শরীরে সংলগ্ব করা 

হয়। কৃষ্-সীসের দণডটীর দৈর্ঘ্যের তাঁরতম্যান্্সারে অড়িৎ-প্রবাহের প্রতি- 

বন্ধকতার নৃনাধিক্য সাধিত হইয়া থাকে, এজন্য রিয়স্ট্যাটু যস্ত্রটা এরপ 
কৌশলে নির্মিত যে আমর! ইচ্ছামত দগুটীর দৈর্ঘ্য বাড়া্টতে বা কমাইতে 
পারি। করেণ্ট কলেইরের ন্যায় রিয়স্ট্যণট্ যন্ত্রের উপরিভাগেও কতকগুলি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিতলের বোতাম গোলাকারে সজ্জিত থাকে এবং তন্মধ্যস্থলে একটা 
পিস্তলের কাটা আবদ্ধ থাকে; তড়িৎ-প্রবাহের তেজের ভিন্ন ভিন্ন মাত্র! এই 
সকল বোতামের পার্খে অঙ্কিত থাকে । পিত্তলের কাটাটা সরাইয়! যে 
বোতামে সংলগ্ন করা যায়, তত্নির্দিষ্ট তেজফর তড়িৎ-প্রধাহ রিয়স্ট্যাটের মধ্য 
দিয় প্রবাহিত হইতে থাকে" এইবপে আমর! ব্যাটারি হইতে নির্গত তড়িৎ 

প্রবাহকে এই যঞ্ত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিয়া] যে পরিমাণে তেজক্ষর হওয়! 

আবশ্যক, সেই পরিমাণে উহাকে শরীর মধ্যে প্রবেশ করাইতে সক্ষম হই। 
ওষী। কমিউটেউর (০0120000260 )সউপরোক্ত ছ্ইটা যন্ত্র ব্যতীত 

'এই যন্ত্রটা্ত চিকিৎসোপযোগী ব্যাটারির সহিত সংযুক্ত থাকে। পুর্বে থে 
কমিউটেটর্ ব্যবস্থত হইত, তাহার গঠন ছোট পিপার ন্যায় এবং তাহার 

পার্খবদেশে একটা লম্বা হাতল সংলগ্ন থাকিত। অধুনা ক্ষুত্র হাতলবিশিষ্ট ছুইটা 
পিতলের শ্রিং একত্রে যুক্ত থাকিয়া কমিউটেটরে কার্য সম্পাদন করে। হাতল 
দ্বারা পিপা বা স্পৃং ছুইটাকে এক পার্থ হইতে অন্ত পার্থ সরাইতে পারা 
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বায়। যন্ত্র ব্যঃটারির সহিত এরনপ কৌশলে সংযুক্ত থাকে যে উহাকে 
সরহিলে ব্যাটারি হইতে তড়িৎপ্রবাহ দিক পরিবর্তন 'করে অর্থাৎ যে 

দিক্ দিয়া তড়িৎ ইতিপূর্বে প্রবাহিত হইতেছিল, হাতল সরাইয়! দিলে তড়িৎ 
ভাহীর বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। কথন কথন তড়িৎগ্রবাহের 
এইরূপ আকন্মিক দিক্-পরিবর্তন সংঘটন দ্বারা বিশেষ বিশেষ রোগ পরীক্ষা 

ও চিকিৎসা করিবার আবশ্বক হয়। এরূপ স্থলে কমিউটেটর্ যন্ত্র 
চিকিৎসোঁপযোগী ব্যাটারির সহিত সংলগ্র থাকিয়! উক্ত কার্যের সবিশেষ 

সহায়ত করে। 

৪র্থ।. গ্যাল্ভানোমিটর্--উপরোক্ত কয়েকটা যন্ত্র ব্যতীত বিভিন্ন 
গঠনের একটা দ্র ভড়িৎ"মান যন্ত্র (081521100)5691) চিকিৎসোপযোগী 

ব্যাটারির সহিত সংযুক্ত থাকে; ইহা "ছার! ব্যাটারি হইতে শরীর মধ্যে যে 

তড়িৎ-গ্রবাহ প্রবাহিত হয়, তাঁহার তেজের মাত্র! হুম্দরূপে নির্ণীত হইয়া 
থাকে। 

কক 



রমায়নস্বিজ্ঞান। 

ইন্ন্প্ণান্নিক্ কেস্সিষ্ট্রি | 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

মূল ও যৌগিক পদার্থ ( [21601900380 00710900003 )। 

যে শাস্ত্র দার! পদার্থের উপাদান, ধর্ম ও উপাদদানগত পরিবর্তন নির্ণীত 

হয় এবং উহা্দিগের পরম্পরের মধ্যে যে সাদৃশ্ট বা পার্থক্য আছে তাহা 
নিরূপণ করিতে পাবা যায়; তাঁহাকে রসাক়ন-বিজ্ান কছে। 

রসায়ন-বিজ্ঞান সাধারণত্তঃ ছইভাগে বিভক্ত । থে অংশে মুল পদার্ঘ-নসুহ 

ও তাহাদিগের মিলন-ঘটিত সাধারণ যৌগিক সমূহের বিবরণ আলোচিত হয়, 
তাহা ইনর্গানিক্ কেযিষ্রি নাঁনে পরিচিত । জীব ও উদ্ভিদ জগতে উৎপন্ন পদার্থ- 
সমূহ যে অংশে আলোচিত হয়, তাহাঁব নাম অর্গানিক কেমিষ্টি। 

তোৌভিক পরিবর্তন € 11751091 01321089 )---আমরা চতুর্দিকে 

যে সকল পদার্থ দেখিতে পাই, তাঁহাদিগের অধিকাংশের মধ্যে প্রতিনিয়ত 

কোন না কোনরূপ পরিবর্তন সংসাধিত হইতেছে । লৌহ স্পর্শ করিলে 
শীতলতা অনুভ্ত হয় কিন্ত উহা! কিয়ৎক্ষ*ণ অগ্নিবন্িধানে থাকিলে অথব! 
সর্য্যাকিরপসম্পাঁতে শপ্রই উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এতম্বারা স্পষ্ট বুবিতে পারা 
যায় যে তৎকালে লৌহমধ্যে কোন এক প্রকার পরিবর্তন সংঘটিত 
হইয়াছে। কিষ্তু পরীক্ষা করিলে জানা যায় যে শীতল লৌহখণ্ড উত্তপ্ত 
হইন্সে তাহার মধ্যে উপাদানগত কোন পরিবর্তন সংঘটিত হয় নাও যে 
লৌহ সেই লৌহই থাকে, কেঘু উহাকে স্পর্শ করিলে উত্তাপ অন্ত 
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হয় মাত্র। এইরূপ পরিবর্তনকে ভৌতিক পরিবর্তন ( চ179108] 000908৩ ) 

কহে। ভোতিক পরিবর্তনে পদার্থের উপাদানগত পরিবর্তন ঘটে না। 
জল সাতিশয় উত্তপ্ত হইলে বাষ্প এবং সমধিক শীতল হইলে বরফে 

পরিণত হয়। জল, জলবাম্প ও বরফ দৃশ্ততঃ এক পদার্থ না হইলেও 

উহাদের মধ্যে উপাদানগত কোন পার্থক্য নাই । অক্সিজেন (08867) ) ও 
হাইড্রোজেন €( £75010867. ) নামক ছুইটী বায়বীয় (€ 38360059) মুল 
পদার্থের রাসায়নিক সম্মিলনে জলের উৎপত্তি । জলের মধ্যে যে পরিমাণে 

এই ছুই গ্যাস অবস্থিতি করেঃ বরফ বা জল-বাস্পের মধ্যেও সেই পরিমাণে 
থাকে । স্থতরাং উ্ার্দিগের মধ্যে উপাদানগত কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় ন1। 

এজন্য জল, বাম্প বা বরফে পরিণত হইলে তন্মধ্যে যে পরিবর্তন সংসাধিত 

হয়) তাহা ভৌতিক পরিবর্তন মাত্র । 
রাসায়নিক পরিবর্তন (07920102] 0118009 )--যদি একটা উজ্জ্বল 

লৌহুনির্ষ্িত সামগ্রী কিছুদিন আর্র স্থানে রক্ষিত হয়; তাহা হইলে উহার 
উজ্জ্বলত। নষ্ট হুইয়! তছুপরি পাঁটলবর্ণের এক প্রকার অভিনব পণার্থ সংলগ্ন 

থাকিতে দেখ! যায়। এই পদার্থকে সাধারণ ভাষায় মড়িচা (205) 

কছে। এই অভিনব পদার্থকে পরীক্ষা! করিলে দেখ! ধায় যে উচ্থা বিশুদ্ধ 

লৌহ নহে; লৌহের যাহা ধর্ম, তাহা উহার মধ্যে লক্ষিত হয় না। বাযুস্থিত 
অক্িজেন্ গ্যাসের সহিত লৌহের রাসায়নিক সংযোগ উপস্থিত হইয়া এই 
পদষর্ঘ উৎপন্ন হয় এবং ইহা লৌহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ। এস্কলে 
'দেখা যাইতেছে যে আর্দস্থানে রক্ষিত লৌংহর এক প্রকার পরিবর্তন 
সংঘটিত হইয়াছে কিন্ত পূর্বোক্ত পরিবর্তনের সহিত ইহার প্রভেদ এই 
ঘে ইহাতে লৌহের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়! গিয়াছে। 

এইন্প পরিবর্তনকে রাসায়নিক পরিবর্তন (0)0627108] 01387166 ) কছে। 

ক্বাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হইলে পদার্থের উপাধানগত পার্থক্য লক্ষিত 
হন৷ 

রালাক়মিক পরিবর্তন খটিবার অনুকূল অবম্থা-পশ্চাঙ্সিথিত 
কয়েকটা অনুকৃষা অবস্থা পদার্থের মধ্যে রাসারণিক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়। 
'গীকে। যখাস্ রি 
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১ম। তাঁপ সংযোগে পদার্থের রাঁনায়নিক পরিবর্তন সংসাধিত হুয়-- 

৯ পরীক্ষ। ।--একটা পরীক্ষা-নলে (1৩৪5. 0৩০৩) লোহিত পায়দ অক্সাইড. ( ২৩৫ 

(9:10৩ ০01 36700 ) রাখি! উত্তাপ প্রক্জোগ কর। এই পদার্থটী দেখিতে লোচিত বণ; 
উত্তাপ-সংযোগে ইহ! পারদ ও অন্সিজেন্ গ্যাসে বিজিষ্ু হইয়। যার়। পারদ উদ্দে্ (01516) 

অর্থাৎ উত্তাপ নংখোগে উড়িনা ঘায়। এজহা উহ! পীক্ষ/“্নঘের উপন্িত্িত শীতলা শে আদি 
ধুসর বর্ণের রেখ। পাত করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র (31107095০07) সাহায্যে এই স্থানে পারদের ক্ষুঙ্ 

কৃত বর্ড,ল (০109)0193) দৃষ্টিগোচর হয়। উত্তাপ প্রয়োগের সময় একটী অলস্ত দ্ীপ-শলাক! 

পরীক্ষা-নলের মধ্যে প্রবেশ করাইলে উহ! উদ্্ব্লতর হইয়! জ্বলিতে থাকে এবং যদি দীগশলাফাটী 
নির্বাপিত করিক়! অগ্রিমুখ থাকিতে থাকিতে স্ত পরীক্ষা-নলের মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করান ঘায়, 
তাহ ”* ল উহ! পুনরায় জ্বলিয়! উঠিবে। পরীক্ষ!-নলের মূখে একটা ছিত্রযুক্ত ছিপি লাগাই; 

একটা দ্বি-বক্র কাচনলের একমুখ তন্মধো প্রবেশ করাও এবং অপর মুখ জলপূর্ণ পাত্রে 

স্থাপিত একটা জলপূর্ণ নিম্নমুখ পরীক্ষা"নলের মধ্যে স্থাপন কর। অক্সিজেন গ্যাস জলকে 

স্থানচ্যুত করিয়া বৃদ্ধদাকারে নল মধ্যে নিত হইবে । পরীক্ষা-নলটা জল হইতে সরাইয়। 

উর্ধামুখে স্থাপন করতঃ একটা অগ্নিমুখ দীপ-শল।ক! তন্মধ্যে প্রবেশ করাইলে উহ! অলির! 
উঠিবে। 

উত্তাপ-সংযোগে লোহিত পারদ অক্লাইড.হইতে অক্সিজেন গ্যাস্ নির্গত 
হয়) এই গ্যাসের সংস্পর্শেই আলোকটী সতেজে জবলিতে থাকে এবং 

নির্বাপিত 'অগ্নিমুখ দ্বীপ-শলাক। পুনঃ প্রজ্জলিত হুইযা উঠে। 
এস্বলে দ্রেখা যাইতেছে যে তাপ-সংযোগে লোহিত পারদ অক্মাইডে 

রাসায়নিক পপ্জিবর্তন সংঘটিত হইয়া! পারদ ও অক্সিজেন নামক হুইটী ভিন্ন ধর্ম- 

ক্রান্ত মূল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। 
২য়| ছুইটী বস্ত পরম্পর স্পর্শ (0020) করিধে অনেক সময়ে 

উভয়ের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়। উপস্থিত হয়-_ 
২,শ পরীক্ষ।--একথানি পোসিলেন্ পাত্রের উপর ক্ষুদ্র একখও ফস্ফরাস্ (20980000108) 

€ আইওডিনে ( 716011৩) একটা দাব! (0:)901 ) রাখিয়া কাচ ( 01885 1০৫) 

সাহায্যে একরিত কর। এই ছুই পদার্থ পরপর স্পৃষ্ট হইলে উভয়ে মখ্ রাসায়নিক সম্মিলন 
সংঘটিত হইয়া ভাপ ও আলোক উৎপন্ন হয় । 

ওয়। ছুইটী পদার্থকে ভ্রব অবস্থায় ( [0 3০1001হ) একত্রিত করিলে 

তাহা'দিগের মধ্যে অতি সহজে রাসায়নিক ক্রিয়া! *্মংসাধিত হয়-_ 
১প গরীক্ষ।। হীরাকশ. ( 59101896 ০1 1705) ও ফেরোসায়ানাইড, অফ. গোটা" 
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সিম ( 6611০-0)89105 ০6 696885)000 ) নামক ছুট পদার্থের গুড় শুদ্কাবস্থায় একত্রে 

মিশ্রিত করিলে উভক্নের মধ্যে ফোন রূপ পরিবর্তন দৃষ্টি হয় না; কিন্তু এইবিষ্র 

পদার্থের উপর, জল ঢালিয়। দিলে উভয়ের মধ্যে রাসারনিক ক্রিয়! উপস্থিত হইয়া 'নীলবর্ণের 

একটা পদার্থ প্রস্থত হয়। 
ঘি আমরা সল্ফেট, অব. আক্রণের গ্রাবণে ফেরোসায়ানাইড. অফ. পোটামিক্সমের 

ভ্রাবণ যোগ করি, তাহ। হইলে তৎক্ষণাৎ পূর্বোক্ত নীবাবর্ণ পদার্থ 'অধঃস্থ হইবে। 

৪২শ পরীক্ষা । টার্টারিক্ এসিড. ও বাইকার্ববনেট অফ. সোড। শুষ্ক অবস্থায় মাঁড়িবার 
খনে (10147) একত্রে মিশ্রিত কল্পিলে কোনননীপ পরিবর্তন দৃষ্ট হইবে না? কিন্তু উক্ত 
পদার্থে জল টালিলে উহা! তৎক্ষণাৎ ফ,টিয়! উঠিবে । 

৫ম। আলোক (11217) সংযোগে পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন 

উপস্থিত হয়-_ 

' ট্রতশ পরীক্ষ!।' নাইটেটে অফ. পিল্ভারেয় ভ্রাবণে হাইড্রৌোরোরিক্ এসিড. যোগ 

করিলে শ্বেতবর্ণ ক্লোরাইড_ অফ. সিল্ভার (0010:109 ০01 9110:) অধংস্থ হয়। এক্ষণে এই 

অধঃস্থ পদার্থ দুইখও ব্লটং কাগজের উপর ঢাল এবং একথণ্ড কাগজ বাহিরে ও জপর 

থণ্ড টেবিলের মধ্যে অন্ধকারে রাখিয়৷ দেও। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিতে পাইবে ঘে বাহিরে 

র্বাপিত কাগজ খানির উপর যে পদার্থ ছিল তাহা আলোক সংযোগে বিবর্ণ হইয়াছে, 

কিন্তু অন্ধকারে রক্ষিত ক্ষাগজস্থিত পদার্থে ফোন পরিবর্তন দৃষ্ট হইবে ন|। 

আলোক সংযোগে পিল্ভার্ ক্লোরাইড. মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন 
সংঘটিত হুইয়! গাঁ ধৃনরবর্ণের সব. ক্লোরাইড. অব. সিল্ভার্ (500-017107106 

06511] ).লামক লবণ প্রস্তত হয়। এইরূপে সিল্ভার্ ভ্রোষাইড,, 
সিল্ভার্ আইওডাইড, প্রসৃতি কতকগুলি লবণও আলোকসংযোগে বিষ্লি্ 
হুইয়! বায়? এজন্য ইহারা ফটো গ্রাফিতে ব্যবহৃত হুয়। 

৬্। তড়িৎ (11500101ঠে ) সংযোগে পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন 
সংঘটিত হয়। ইহ ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে ( ২৭শ পরীক্ষা দেখ )। 

রাসায়নিক, পরিবর্তনের কল।--রাসায়নিক পরিবর্তনে তাপ, 
আলোক, সময়ে সময়ে সশহ্-ক্ফোটল ( 25010810) ) এবং তড়িৎ উৎপর হয়। 

(৯) তাপোৎগপাদন-- 

 ৪৪শ পরীক্ষা । একটা পরীক্ষা-নলে উত্র সল্ফিউন্রিক এসিড. (007০671806৫ 

5911578710 ৪০6) ও জল একত্রিত কগ্প; এক্ষণে পরীক্ষা নশ ম্পর্ণ করিলে বিওক্ষণ 
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উদ্াগ অগুভূত্ঠ হইবে। জলের সহিত সল্ফিউরিক্ এসিডের রাসায়নিক সম্মিলব উপস্থিত 
হইয়। এই উত্তাপ উদ্ভুত হয়। | 

৪৫শ পরীক্ষা। পাতুরে চুণ একটা পাত্রে রাখিয়া উহার সহিত জল মিশ্রিত কয়। চুণ 
ও জলের মধ্যে রাসায়নিক মিলন উপস্থিত হইয়। কলি ০0 পরদ্ভত হইবে এবং ইহাতে এত 

উত্তাপ উৎপন্ন হইবে থে জল ফ.টিতে থাকিবে । 

(২) আলোকৎপাদন - 

৪৬খ পরীক্ষা। একটা পাত্রে জল রাখিয়া সুত্র একধ্ড পোটাগিয়ম্ ধাতু তন্মধ্যে নিক্ষেপ 
করিলে আলোক উৎপন্ন হইবে এবং ধাতু খণ্ড একপ্রকার শব্দ করিয়া জলের উপরিভাগে 

চতুর্দিকে ঘুরিয়৷ বেড়াইবে 

_ পো্টাসিযম্ ধাতু জলের সহিত একক্রিত রঃ জলকে ফির করিয়া 
হাইড্রোজেন গ্যাস্ উৎপাদন করে এবং জলের অন্যতর উপাদ্দান অক্সিজেনের 

সহিত মিপিত হইয়া কষ্টিক পটাঁশ. নামক ক্ষার পদার্থ প্রস্ততকরে। এই 

রাসায়নিক সন্মিলনে এত অধিক তাপ উদ্ভূত হয় ষে তৎসংযোগে বিমুক্ত 
হাইড্রোজেন্ গ্যাস্ একেবারে জলিয়! উঠে। 

৪৭ পরীক্ষা! ।--ক্লোরিণ.গা!স্ পূর্ণ বোতলের মধ্যে এন্টিমণি ধাতুন্র চূর্ণ ঈষৎ উত্তপ্ত 

করিয়া নিক্ষেপ করিলে উভয়ে মিলিত হইয়! উদ্দব্ স্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করিবে। 

(৩) ক্ফোটন-_ 

৪৮শ পরীক্ষ। --একটী জলপুর্ণ লিযমুখ পরীক্ষ-নল হুইভগ হাইড্রোজেন ও একভাগ 

অসসিজেন্ গ্যাস্ বার! পূর্ণ করিয়া নলের মুখে দীপশিখা লংযেগে করিলে সশব ক্ফোটন 
(17980105101) হয়। নীপশিখ! সংধোগে অক্সিজেনের সহিত হাইড্রোজেনের রাগায়দিক 
সম্মিপন উপস্থিত হইয়। এইরূপ সশব্দ-ক্ফোটন হইয়া খকে। | 

৪৯শ গরীক্ষ। ।--অল পরিমাণ ক্লৌপেট, অফ. পটাশ. ( 07710781601 706851) ) ও গম্ধক 

হামাম্দিশয় রাখিয়া সাধধানে' একত্রে গু'ড়াইলে উততর়েয় মধ্যে রাসায়নিক সপ্মিলস উপস্থিত 
কইয়া সশন্দ্-ক্ষোটন হয়। ্ 

(৪) তড়িতোৎপাদন-- 

রাসায়নিক সক্ষিলনে তড়িৎ উৎপন্ন হয়। হা গ্রো, প্রভৃতির তড়িৎ 

কোধাবলীর বর্ণনার সময়ে সবিস্তারে উল্লিখিত হইবাছে, জতএর এস্থলে সে 
বিষয়ের পুনরুল্পেখ নিশ্রায়োজন। 

(১) বর্ণের বিভিন্নতা-- 
খ্য» পত্রীক্ষা (--একটা পরীক্-নলে ম।ফিউরিক ফোরাইডের 0785558 273107262 ) 
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গাব মা তাহাতে আইওঢাইড. জফ গোটামিযদের (190100 01 ?9798৮।) আধ 

গল্প পরিমাণে যোগ কর। এই ছুই বর্ণহীন পদার্থের মিলনে উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ বার্কিউগিক্ 

$আইওডাইভ, (7২5৫ 1০1৩ 9£0167:০0£0 ) নামক পদার্থ উৎপন্ন হইবে । 

(২) স্তরাণের বিভিন্নতা-_ 

₹১ পরীক্ষ।।--আল্প পরিমাণে কলিচুণ (91290 11715) ও নিশাদল (0010799 ০1 

18007002750) ) একত্রে থলে পেষণ কর । ,উভয়ের মধ্যে রাসায়নিক মিলন উপস্থিত হইয়! 

তীন্র গন্ধযুজ এমোলিয়। গ্য।স্ (270100188৪5) নির্গত হইবে । 

তত) আম্বাদের বিভিন্নতা-_ 

৫২ প্রীক্ষা ।--লেবুর রম অয় সাদ এবং বাইকার্ববনেট, অফ. সোড। (880900866 ০৫ 

995 ) ক্ষাক়-আব্মাদন্-যুক্ত । লেবুর রসে একখণ্ড নীলবর্ণ লিট সস্ কাগদ (1+)077555 57) 

নিমজ্দিত করিলে উহা। রক্তবর্ণ ধারণ করে এবং বাই কার্ব্বনেট . অফ. সোডার ত্রাবণে একথণ্ড 

রক্তবর্ণ লিট মস্ কাগজ নিমজ্জিত করিলে উহা! নীলবর্ণ ধারণ করে। এই হুই পদার্থকে এরূপ 

পরিমাণে মিশ্রিত কর যে সিশ্রিত পদার্থে নীল ও লাল লিট মস্ কাগজ নিমজ্জিত করিলে উহা- 

দিগের বর্ণ পরিবর্তিত হইবে না। এইরূপে মিশ্রিত হইলে এ ছুই পদার্থের মধ্যে রাসায়মিক 

সম্মিলন উপস্থিত হুইয়! সাইটেট. অফ. দোড়া (0107809 ০6 5০৫9) নামক একটী নূতন 

পদার্থ প্রস্তত হয়; ইহার আস্বাদন লবণাক্ত, লেবুর রস ও বাইকার্ধ্বনেট, অফ. সোডার আম্বাদন 

হইতে সম্পূর্ণ তিন্ন। 

মিশ্র-পদার্থ (11500901091 100150019 ) ও রাসায়নিক যৌগিক . 

(005710921 00200001105 )--অনেকস্থলে দুইটা বস্তু একত্রিত হইলে; 

হয় উভয়ে মিলিত হইয়া একটী রাসায়নিক যৌগিক প্রস্তত হয় অথবা 
পরম্পরের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া উপস্থিত ন হইয়া উভয়ে শুদ্ধ মিশ্রিতাবস্থায় 

থাকে এবং সামান্ত আয়াসেই উক্ত মিশ্র প্ৰার্থ হইতে ছইটী আদি বস্তকে পুনরায় 
পৃথক কর! যাইতে পারে। ছইব! ততোধিক পদার্থ এইক্সপ মিশ্রিতাবস্থায় 
থাকিলে উহাকে মিশ্র পদার্থ (19010901091 101009 ) কহে । মিশ্র পদার্থ 

এবং ক্লীসায়নিক যৌগিক এতছ্ভয়ের মধ্যে প্রতেদ এই যে' মিশ্রণ ধারা কোন 
নৃতন বন্ধর উৎপত্তি হয় না এবং মিশ্র-পদার্থ হইতে মিশ্রিত পদার্থঞচলিকে সহজেই 

পৃথক্ করা যাইতে পারে। কিন্তু যদি ছুই বা ততোধিক বস্ত্র মধ্যে রাসায়নিক 
মিলন উপস্থিত হয়, তাহাহইলে, তাহাদিগকে পুররার লহজে পৃথক কর! যাঁ় না), 

পুলস্ঠ মিশ্র পদার্থের মধ্যে যে থে শদার্ঘ খাকেঃতাহারা- থে কৌন পরিদাণে মিশ্রিত 
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খাফিতে পারে কিন্ত যে কোন বাঁসাগ্সনিক বৌগিকের উপাানগুলি সর্ধধা একটী 

বিশেষ নির্দিষ্ট পরিমাণে মিলিত হইয়া থাকে । 
€৩ পরীক্ষা! ॥ লৌহচর (1:07 ছ11025) ও গন্ধক একত্রে হাযাম্দিত্ত| বার! গুড়া কর। 

পরে এই মিশ্র-পন্দার্থ একখ।নি কাগজের উপর রাখিয়। একৰণড চুণ্বক (137৩0 ) উহার 

নিকট ধারণ করিলে লৌহকণ। সকল চুম্বক হার! আকৃষ্ট হইয়া মিশ্র-পদার্থ হইতে পৃথক্ হইয়! 

উহাতে সংলগ্ন হইবে । 
৫৪ পরীক্ষ! ।--স্থগ্র বালি ও চিমি একত্রে গুড়! করিলে একটা পদার্থের চ্চায় প্রতীয়মান 

হইবে । এক্ষণে ইহাকে জলের সহিত শিশ্রিত করিয়। উাকিয়া লইলেই চিনি জলে ভ্রব হইয়া 

বালি হইতে সহজেই পৃথকৃ হইয়। আসিবে । এক্ষণে ছ্াকিত দ্রোঘণকে উত্তাপ . সংবোগে শুষ্ক 

করিয়া লইলে চিনি পূর্ব্বাবস্থায় পাওয়! যাইবে । 

এস্থলে ছুইটরী পৰার্থ কেবল মিশ্রিতাবস্থায় ছিল বলিয়! এত সহজে ইহাদিগকে 

পরম্পর হইতে পৃথক্ করা গেল। 
€৫ পরীক্ষা] ৪ ভাগগন্ধক ও ৭ ভাগ লৌহচুর একত্রে মিশ্রিত করত; একটা পরীক্ষা- 

নলের সধো রাশিয়। উত্তাপ প্রয়োগ কর। উত্তাপ সংযোগে এই ছুই পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক 

মিলন উপস্থিত হইয়। সল্ফাইড. অক. আর়রণ, (901101714 ০£ 1792) নামক একটা মৃতন 

ষোঁগিক পদার্থ প্রস্তুত হইবে। এক্ষণে পরীক্ষ। নলটা শীতল হইলে উক্ত নূতন পদার্থকে বাহির 

করিয়া উত্তমরূপে গু'ড়াইয়। চৃদ্বকের নিকট ধারপ করিলে পূর্ব্বের ম্যায় লৌহকণ। কমার পৃথক্ 
হুইয়। আগিবে ন| | 

ইহার কারণ এই থে এই নৃতন পদার্থে লৌহ ও গন্ধক আর স্বতন্্রভাবে 
অবস্থিতি করে না, পরন্ত উভয়ের রাসায়নিক সন্মিপনে এমন একটী নুতন 
পদার্থ উৎপন্ন হয়, যাঁহ! লৌহ ও গম্ধক হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নধন্মাক্রাত্ত, স্তরাং 
লৌহের ধর্ম এই নূতন পদার্থে প্রকাঁশিত হয় না। এই পদার্থ হইতে 
লৌহ ও গন্ধক পৃথক করিতে হইলে নানাবিধ জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া 
অবলম্বন করিতে হয়। 2 

পদার্থের অবিনশ্বরত্ব. (17196590011. ০6 হত) 
দুই বা ততোধিক পদার্থের মধ্যে বাসায়নিক মিলন উপস্থিত হইলে 
উছ্ধাদিগের আকৃতি ও প্ররুতিগত পরিবর্তন. হয় মাত্র এবং কখনও 

বাউদ্বারা একেরারে অদৃশ্য হইয়া! যায়+ কিন্তু কোলিটা একেবারে ধ্বংস প্রান্ত 
হয় নাঁ। একটী মোম বাতি জালাইয়৷ রাখিলে. কিরৎক্ষণ পরে উহা 
দ্ধ, ক্ইয়! নিঃশেষ, হইয়| বায়) ইহাতে, সবই মনে উদয় হইতে পারে 

টৈ 
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যে আলোক সংযোগে মোম বাতিত্র ধ্বংস সাধিত হ্য়। কিস্তু পরীক্ষা 

করিয়া দেখিলে জান! যাঁয় যে, 'যে সকল উপাদানে মোম বাতি গঠিত, 

তাহারা দগ্ধ হইবার সময় অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হইয়া এরূপ ভিন্ন আকারে 
অবস্থিতি করে যে উহাঁদিগকে আমরা দেখিতে পাই না। সুতরাং মনে 
হয় যে বাতিটী দগ্ধ হইয়। একেবারে নই হইয়! যাঁয়। 

৫৬ পরীক্ষা । একটা শুষ্ক আয়ত-মুখ বোতলের মধে: একটা জ্বলন্ত বাতি কিরৎক্ষণের 

জন্য রাখিয়। বাহির করতঃ পরিদ্ধৃত চুণের জল বোতলের মধ্যে ঢাল এবং উত্তমরূপে আলোড়ন 

ফর, উহা তৎক্ষণাৎ ছুগ্ধের তায় শুত্রবর্ণ ধারণ করিবে । 

ইহার কারণ এই যে বাতির একটা উপাদান অঙ্গার বা কার্বন; 
বাতিটী পুড়িবার সময় কার্বন বোতলের অগ্যন্তরস্থ বাযুস্থিত অক্সিজেনের 
সহিত মিলিত হইরা বর্ণহীন অনুশ্য কার্কনিক্ এসিড, গ্যান্ উৎপাদন করে। 
এই গ্যামের ধর্ম এই যে ইহা চুণের জলের সহিত একত্রিত হইলে শ্বেতবর্ণ 
পদার্থ (চাখড়ি ) প্রস্কত করে, একারণ যে বোতলের মধ্যে বাতি দগ্ধ 

হইয়াছে, তন্মধ্যে পরিষ্কত চুণের জল ঢালিয়! আলোড়ন করিলে উহা! শ্বেতবর্ণ 
ধারপ করে। 

বাধুপূর্ণ অপর একটী বৌতলে চুণের জল ঢালিগা আলোড়ন করিলে 
এরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হয় না; বাষু মধ্যে কার্বনিক এপিড়, গ্যাসের 
পরিমাণ অত্যন্ত অল্প; এজন্য চ,ণের জল এই বোতলে আলোড়িত হইলে 

সামান্য ঘোলা হয় মাত্র । 

নিম্নলিখিত পরীক্ষ। ঘারা কার্বন যে বাতির একটা উপাদান, তাহা 

শ্রমীণিত হয় £-_ 
&৭ পরীক্ষ/ --একটী মোম বাতি জ্বালাইয়। উহার শিখার উপর একখও সাদ। কাগজ 

স্ব কাচ ধারণ করিলে কাগজ ব' কাচের উপর ভুষা পড়ে ; ইহ। অঙ্গারের রূগাত্বর 

মাত্র । এই পরীক্ষায় দ্বার কার্ধন্ যে মোম বাতির একটা উপাদান, তাহ! সহজেই 
প্রমাণিত হস । 

 কার্বন্ ব্যতীত হাইড্রোজেন মোম বাতির আর একটী উপাদান । বাতি 
পুড়িয়া দগ্ধ হইবার সময় হাইডেজেন্ বাসুস্থিত অক্লিজেনের সহিত মিলিত 
ইন্না জল উৎপাদন করে। 

: &৮ পরীগা ২স্পযাতিটা ছালাইন! হস্ত শিখার উপর একটা গু কাচের গুগলাঁন 
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ক্ষণকারের জনা ধারণ কর; গেলাদের অনভ্তানস্তরে জলবিন্ু জঙিকস থাকিতে দেখ 

যাইবে । 

ইঙ্থার কারণ এই যে বাতি দ্ধ হুইবার সময় উহা অন্যতর উপার্গান 
হাইডোজেন্ গ্যাস্ বাযুস্থিত অস্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া অদৃশ্য বাণ্পের 

আকারে জল প্রস্তত করে। উক্ত জল বাম্প গেলাসের শীতল গাত্র স্পর্শ 

মাত্রে জমিয়। জল-বিন্দুর আকার ধারণ করে। 

উপরোক্ত কয়েকটা পরীক্ষা! দ্বারা জানা গেল যে বাতিটা দগ্ধ হইলে 
ধ্বংন প্রাপ্ত হয় না, কেবল মাত্র উহার উপাদান (কার্বন ও হাইড্রোজেন) 
বাযুস্থিত অকিজেনের সহিত মিলিত হুইয়! ভিন্ন আকারে অবস্থিতি করে। 

অতঃপর যদি আমরা এইরূপে উৎপন্ন কার্বনিক্ এসিড. গ্যাস. ও জল 

কৌশলক্রমে সঞ্চয় করিয়া ওজন করি, তাহা হইলে দেখিব যে বাতিটাক্স 
ওজন অপেক্ষা উহ্বাদিগের ওজনের সমষ্টি অধিক: ম্ুৃতরাং বাতিটা দগ্ধ হইয়া 

ংস প্রাপ্ত হওয়। দূরে থাঁকুক, বরং দগ্ধ হইবার পর উহা ওজনে বাড়িয়। 
যাঁয়। ওজনের বৃদ্ধির কারণ পরে প্রদর্শিত হুইবে। নিয়লিখিত পরীক্ষা 
দ্বারা এই তত্ব স্ুন্ররূপে প্রমাণিত হয় £-_ 

৫» পরীক্ষ। 4-__-১* ইঞ্চি লন্ব। এবং ৩৩ ইঞ্চি মোটা ছুই মুখ খোলা একটা কাঁচ-নলের 

(৫৩ চিত্র, ক) দুই মুখ ছিপি (কর্ক) ঘারা বন্ধ 

করিতে হইবে । নলের নিক্নমুখস্থ ছিপিতে 
কতকগুলি ত্র স্কু্র ছিদ্র থাকে; তম্থার৷ 

নলের অভ্যন্তরে বাধু প্রবেশ করিতে পরে। 

উহ্থাদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত একটী বড় 

ছিদ্র থাকে--উহাতে একটা ছোট বাতি 
সংলগ্ন থাকিয়া! নলের অভ্তান্তরে রক্ষিত হয়। 

নলের উপরের মুখের ছিপিতে একটামাত্র 
ক্ষন ছিত্ত্র খাকে,উহ্।তে একটী ছ্বি-বক্র কাচ 

নলের এক মুখ এবং উক্ত কাচ-নলের অপর 

সুখ, ভ্থা-আকারের অপর এফটী কাচ- $৬ টিজ। 

নলের (খ). একমুখে ছিপিহ্ার! সংলগ্ন থাকে 1.হ্য-নলের মধ্য বুটিক পটাস্ (0898০ 02৩%) 
নামক একটা কঠিন ক্ষার পদার্থ রক্ষিত হয় ; এই পার্থ জল এবং কার্কানিক এসিড গ্যাস্ শোষণ 
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করিতে পাঁরে। ছ্া-নলের অপর মুখে আয একটা বজ্র কাচ-নল (গ) ছিপি দ্বার! সংযুক্ত খ।কে। 

এক্ষণে বাতির সহিত এই যন্্রটা ওজন করিয়| উহার ওজন লিখিয়' রাখিতে হইবে। পরে 

বাতিটী শবালাইয়! সত্বর নলের, মধ্যে পুনঃ প্রবিষ্ট করতঃ (গ) নলে প্র অপর মুখে এশ্পিরেটব্ 

(45085107) নামক জ্লপূর্ণ একটা যন্ত্রের সহিত রবরের নল ছ।র! সংযুক্ত করির৷ জল 

ছাড়িয়। দিলে জল পতনের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের অভ্যন্তরে বায়ু প্রবেশ করিবে, কিন্ত বায়ু 

প্রবেশের অপর কোন পথ ন। থাঁকীতে পূর্বে কত (ক) কাচ-নজের নিয় মুখের ছিপির ছিদ্র দ্বারা 
নলের অত্ান্তরে বায়ু প্রবেশ করিবে। যন্ত্রধ্যে এইরূপে বায়ু সঞ্চালিত হইলে বাঁতিটা 

নির্বাপিত ন। হৃইয়। বলিতে থাকিবে । এইরূপে কিয়ৎক্ষণ ঝাতিটা ভ্বলিলে পর উহ! নিবাইয়! 

খষ্তটা 'এস্পিরেটন্ হইতে বিযুক্ত কর এবং শীতল হইলে পুনরায় ওজন কর; দেখিধে যে উহা 

পরীক্ষার পূর্ব্বে ষে ওজনের ছিল, তাহা অপেক্ষ! ভারী হইয়াছে। 

এরূপ ভারী হইবার কারণ এই যে বাতির কার্ধন ও হাইড্রোজেন্ 

দ্ধ হইবার সময় বাযুস্থিত অন্মিজেনের সহিত মিলিত হইরা কার্বনিক্ 
এসিড. গ্যাস্ ও জল উৎপাদন করে; এইরূপে মিলিত অক্সিজেনের ভার 
দ্বারা উষ্ভাদিগের পূর্ব ভাঁরের বৃদ্ধি সাধিত হয়, সুতরাং পরীক্ষার পর যন্ত্রটার 
ওজন পূর্ববাপেক্ষা অধিক হইয়! থাকে । পূর্বোক্ত 0-নলস্থিত কষ্টিক্ পটাসও 
কার্ধনিক্ এদিভ, গ্যাস ও জল শোবণ করিয়া লয। এই পরীক্ষা দ্বারা 

প্রমাণিত হয় যে কোন পদার্থেরই ধ্বংস নাই, বাঁসায়নিক মিলনে উহাদিগের 

আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন সাধিত হয় মাত্র। ফলতঃ দুই বা ততোধিক 
পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক সম্মিলন উপস্থিত হুইয়া যে নৃতন পদার্থ উৎপন্ন 
হয়, তাঁহার ওজন আদি পদার্থ সমূহের ওজনের সমষ্টির সহিত 
সমান । 

তুলাদণ্ড (9৫5193)--পদীর্থের উপাঁদান-তত্ব নিরূপণ করিতে হইলে 

সর্বদ! ওজন করিবাধ প্রয়োজন হয়। সচরাচর খাদ্য দ্রব্য অথবা! প্রয়োজনীয় 
অন্যান্থ পদার্থ ওজন করিবার অন্য যে সকল তুলাদণ্ড ব্যবহৃত হইয়া থাকে; 
রাঁসাপ্নিক-তত্ব-নিরপক বুঙ্ ভার নির্ণয়ের পক্ষে তাহার! সম্পূর্ণ অনুপযোগী । 
রাসায়নিক কার্যের নিমিত্ত যে তুল! দণ্ড বাবন্বত হয়, তাহাকে কেমিক্যাল্ 
ব্যালান্স, ( ০1357001081 781900৩ ) কহে ) ইহা ত্বারা একগাছি চুলেরও, সু 
ভার নির্ণয়. করিতে পারা যা, নি এইরূপ একটা চার্টার চিত্র পররশিত 
হইল. 



৫৪ চিত্র ' 

একটী পিস্তলের দণ্ড £ ৫৪ চিত্র, ক) লহ্বমান ভাবে একটা কাষ্ঠের বাঁক বা 

আধারের উপর দৃঢ়ব্ূপে আবদ্ধ থাঁকে এবং উহার শীর্ষদেশে আগেট (88805) 
নামক একখগ্ ক্ষুদ্র সমতল অতি মস্থণ চতুষ্কোণ প্রস্তর সংলগ্ন থাকে। এই 
লন্বমান পিতলের দণ্ডকে ইংরাজীতে স্রেম্ (56610) কহে। অপর একটী সরু 
পিত্তলের দণ্ডের ( গ, গ) মধ্যস্থলের ঠিক নিম্ন ভীঁগে ত্রিকোণাকাঁর আর এক 
থণ্ড আগেট (খ) জংলগ্ন থাকে এবং এই শেষোক্ত দণ্ডটী আড়াঁআড়ি ভাবে 

গ্রথমোক্ত লগ্ঘমান দণ্ডের উপর এরূপে রক্ষিত হয় যে একের আগেট অপরের 

আঁগেটের উপর অবস্থিতি করে । এব্্রকারে স্থাপিত হইবার কারণ এই থে 

ইহা অতি সহজেই উভয় পার্খে উঠিতে বা নামিতে পারে । এই আড় ভাবে 

স্কাপিত দণ্ডকে ইংরাঁজীতে বীম্ ( 89810) কহে-চলিত ভাষায় ইহাকে 

প্রড়ি” বলে। এই ফাঁড়ির ছুই প্রান্তের উপরিভাগে হুইখানি ত্রিকোণ 

আগেট্ (চ; চ) সংলগ্ন ও উহ্বা্দিগের উপরে আর হুইখানি সমতল চতুষ্কোণ 

আগেট্ স্থাপিত থাকে । এই শেষোক্ত আগেটুছয় হইতে তার দ্বারা ছুইখানি 
পিস্তল বা অন্ত ধাতু নির্মিত পাল্লা! (ছ, ছ) ঝুলিতে থাঁকে ; ইহাঁদিগঁকে 
ইংরাজীতে প্যান (80 ) কছে। দীড়ির ঠিক মধ্যস্থলে লৌহ-নি্ষিত লঙ্খমান 

ক্রদশঃ হুক্ষাগ্র একটা কাট! (জ ) আবদ্ধ থাকে এবং উহার অগ্রভাগ প্রথমৌক্ত 

লগ্বমান দগুর কে) নিম্ন প্রদেশে সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমানাঁংশে বিভক্ত একথানি 

পিত্বল বা অস্থি-ফলকের (ধ ) ঠিকু মধ্যস্থলে অবস্থিতি করে। এই কীটা 
ও ফল্লুককে ইংরাঁজীতে বথ! ক্রমে ইণ্ডেকস (1005) ও স্বেল্ (50219) বলে। 
কোন পদার্থ ওজন করিতে হইলে উহাকে বামদিকস্থ পাল্লার উপর রাখি) 
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দক্ষিণদিকের পাল্লার উপর বাধার! ( ডা) ) চাঁপাইয়। দিতে হয়। 
যতক্ষণ উভয়দিকের ওজন সমান লা হয়, ততক্ষণ যে দিক্ ভারী, কাটাটা 

ফ্কেলের উপর তাহার বিপরীত দিকে সরিয্া যায়। যখন উভয় দিকের ভার 
সমান হয় অর্থাৎ পদার্থটার দিক ওজন হয়, তখন কাটাটা কিয়ৎক্ষণ এদিক্ 

ওদিক করিয়া অবশেষে স্কেলের ঠিক মধ্যস্থলে আসিয়া স্থিরভাঁবে অবস্থিতি 
করিবে, এবং তখনই আমর! জানিতে পারিব যে, যে বাটুখারাগুলি দক্ষিণ পাল্লায় 

রক্ষিত হুইয়াছে। তাহাদের সমষ্টি উক্ত পদার্থের যথার্থ ওজন। 
এই তুলাদণ্ড নিশ্্ীণে এতগুলি আগেট. প্রস্তর ব্যবহার করিবার কারণ 

এই যে আগেট অতি মস্থণ, এজন্য পিতলের দীড়িটী দণ্ডের উপর এবং পাল্ল! 

ছুইথানি দাড়ির উপর অতি সামান্ত ভারেই এদিক ওদিক নড়িতে পারে। 

স্ধিস্থলে ঘর্ষণ যতই কম হয়, পাল্লাটী ততই সামান্ত ভারেই এক দিকে বীঁকিয়া 
পড়ে । কেমিক্যাল্ ব্যালাম্ম. এই কারণে অতি লঘু পদার্থের ওজন নির্দেশ 
করিতে সক্ষম হয়। | 

ছুই খানি আগেট সর্বদা পরম্পর স্পর্শ করিয়া থাকিলে ঘর্ষণ দ্বারা 

উহ্থাদিগের মস্ণতা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা এবং এইরূপে তুলাদণ্ডের সুজ 
ওজনের ক্ষমতা ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইতে পধরেঃ এজন্য কৌশল ক্রমে দাড়ি 
ও পাল্লা হুইথানি উত্তোলিত করিয়া আগেট, প্রস্তরগুলি পরস্পর হুইতে 

পৃথক করিয়া রাখা হয়। ওজন করিবার সময় নিমস্থ প্রিত্তলের চাঁকাঁখানি 

(৫৪ চিত্র, ট) দক্ষিণ দিকে ঘুরাইলে উহার! শ্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে আসিব 

অবস্থিত হয়; ওজন শেষ হুইলে চাকা খানি বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া 
উহাদিগকে পূর্ববৎ পরস্পর হইতে পৃথক্ করিয়া! রাখা হয়। 

পরিমাণ ও ওজন (719830153 270 $/ ০121) )- পদার্থের দৈর্থ্য 

(190860 )১ বিস্তৃতি (4158) এবং আয়তন ( ০1076 ) নিরূপণ 

কল্সিবার জন্ত ষে প্রণালী মতে মাপ করা হয়, ইংরাজীতে তাহাকে মিটুক্ 
পরিমাণ প্রণালী (115670 3586৩ 06015830155 ) কছে। এই প্রণালী 

প্রথমতঃ ক্রার্স দেশে প্রচলিত হয়ঃ এজন্ত ইহাকে ফরাসী পরিমাণ প্রণালীও 
( মা 580) 35590 06 109880155 ) কহে। এক্ষণে সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতে 

এই প্রণালী মতে. পদার্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। 
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এই প্রণালীর ব্যবহারের সুবিধ! এই যে, যে মাঁপটী একক (1001) বলিয়া 
গৃহীত হয়ঃ তাহাকে দশ, শত বা সহম্র গুণ করিয়া এককের. উর্ধতন মাপ 
নিদ্দি্ হয় এবং দশ, শত বা সহম্র সমান ক্ষুত্রাংশে বিভক্ত করিয়। একক 
অপেক্ষা ন্যুন মাঁপ নির্দি্ হইয়া থাকে । এইরপে পদার্থের মাপ' দশমিক 
অন্কে ( 196010021 ) লিখিত হয়) এজস্া বৃহৎ বৃহৎ গুণ ও ভাগ করিবার 

প্রয়োজন হয় না, অতি অল্প সময়ে ও সহজে অঙ্ক কস যায়। 

এই প্রণাশী মতে ১ মিষ্টার্ (11০৮০ )১ দৈর্ধ্যের একক মাপ (071) রূপে 
গৃহীত হয়; ১ মিটারের মাপ ৩৯৩৭ ইঞ্চি। ১ মিটার্কে ১০, ১** ও 

১০০০ সমান অংশে বিভক্ত কর! যায়; এই সকল সংখ্যা দ্বারা এক মিটীর্ 
অপেক্ষা ন্যুন মাঁপ নির্দিষ্ট হইয়। থাকে । মিটারের দ্রশীংশকে এক ডেসিমিটার্ 
(109০17)৩05 ), শতাংশকে এক সেন্টিমিটার (05770113609) এবং সহন্রাংশকে 

এক মিলিমিট|র্ ( 80111107906 ) কহে । অপরস্ত মিটারের উদ্ধতন প্ররিমাথ 

নিরূপণ করিতে হইলে উহাকে দশ, শত বা সহম্্র সংখ্য। দ্বার! গুণ করিতে 

হয়; ১০ মিটার্কে এক ডেকামিটার্ ( 1)90828605 ), ১০৪ মিটার্কে 

এক হেক্টামিটার্ (77908135079 ) এবং ১০০০ মিটার্কে এক কিলোমিটার 
(18110177906 ) কহে। 

পদার্থের বিস্তৃতির ( 4769১ দৈর্ঘ্য ৮ প্রস্থ ) পরিমাণ, দৈর্ঘ্যের একক দার! 

সম্পন্ন হুইয়৷ থাকে । ১ মিটার্ দীর্ঘ ও ৯ মিটার প্রস্থ উভয়কে গুণ করিলে 

১ বর্গ মিটাব্ হয়। বর্গ মিটাবুকে মিটারের ন্যায় দশ, শত ব! সহশ্র ক্ষুদ্র সমান 

ংশে যথাক্রমে বর্গ ডেসিমিটার্ঃ বর্ণ রিনি ও বর্গ মিলিমিটারে বিভক্ত 

করা যায়। 

তরল ও বায়বীয় পদার্থের আয়তন (ড ০10০৪) পরিমাণের নিমিত্ত লিটার্ 

(406) নামক একটা মাপ এককরূপে 00710 বারহৃত হইয়1 থাকে। ১.লিটার্। 
১০০০ ঘন সের্টিমিটার্. বা ১৭৬ পাইণ্ট, বা '২২ গ্যালদ্ অথবা ৬১ 

'কিউবিক্, ইঞ্চের সহিত সমান । 

' পদার্থের মাপ ও ওজন -এতছুভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ ব্লাথিবার জনক ৪৭০ তাপ 
মাত্রায় এক খন সে্টিমিটার্. (91010. ০60188855 ) পরিমিত চোয়ান জল 
€10788160 ৪1৫.) ওজন করিয়া উদ্ক ওজন এককরূপে গৃহীত হয় 
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গদলের এই একফরকে এক গ্র্যাম্ ( (518110105 )' কহে) ইহা] ১৫৪৩২ গ্রেণের 

সহিত সমান.।' . মিটানের সভায় এক গ্র্যাম্কেও দশ) শত ও সহ সমাঁল 
ক্ুত্রাংশে বিভক্ত করা যায়; 45 গ্র্যামকে এক ডেসিগ্র্যাম্ (1)0187900079,) 

+$ গ্র্যাম্কে এক সেট্টিগ্র্যাম্ ( 06170172109 )১ এবং শক গ্রামকে 

এক মিলিগ্র্যাম্ ( 01111187807709 )১ কহে । পুনশ্চ দশ গ্র্যামে এক ডেকা গ্র্যাম্ 

(1908818701009 ), একশত গ্র্যামে এক হেস্তীগ্র্যাম্ (055009£19100)6 ) ও 

এক সহন্র গ্র্যামে এক কিলোগ্র্যাম্ ( 10108181708 ) হইয়া থাকে । 
০০ ও সহজ বাধু-চাপে (৭৬০ মিলিমিটার) এক লিটার্ হাইভ্বোজেনের 

ওজন **৮৯৯ গ্র্যাম্। যাবতীয় বাক্বীয় মূল-পদার্থের ওজন নির্ণয় করিতে হইলে 
তাহাদিগের পারমাণবিক গুরুত্বের সংখ্যাকে (উহ্াই উক্ত গ্যাসের আপেক্ষিক 

গুরুত্ব-_-5179010 81910 ) এই অঙ্গ দ্বারা গুণ করিলে উক্ত পদার্থের 

১ লিটারেষ ওজন নিরপিত হয়। নাইট্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব ১৪, 
সুতরাং 0:০9 সহজ বাধু-চাঁপে ১ লিটার্ নাইট্রোজেনের ওজন ১৪ ৮ "০৮৯৯ 

-০১২৫৮৬ গ্র্যাম্। গ্যদ্টী যৌগিক হইলে উহার আণবিক গুরুত্বের অর্ধেক 
সংখ্যাকে এ অঙ্ক দ্বারা গুণ করিতে হয়। 

ওজনের জন্য ছুই প্রকাঁর বাঁটখাঁরা বাপ্হ্ৃত হয়, একটার নাম গ্র্যাম্ 
(0010) ) ও অপরটী গ্রেণ. (01810) বাটথারা বলিয়। পরিচিত। এই 

পুস্তকে পদার্থের ওজন উল্লেগ করিবার সময় আমর! গ্র্যাম্ ওজন ব্যবহার করিব 9. 

উছ! মিটিক্ পরিমাণ প্রণালীর অন্ততৃতি। 
মূল ও ঘোৌগিক পদার্থ-ইন্জিয়গ্রাহ বস্ত মাত্রেই পদার্থ নামে অভি- 

হিত। পদার্থ সকল প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত) যথ1-- 

১ম। মৃর-পদার্থ (1810700003 )। 

'হয়। যৌগিক পদার্থ (000279001109 )। 

- “৫ সকল পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া অন্ত পদার্থ উৎপাদন করিতে পারা যায় 

না, তাহাদিগকে ভূতঃ যৌপিক ব। মূল-পদার্থ কছে। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন্, 
নাইট্রোজেন, গন্ধক, স্বর্ণ, নৌপ্য, লৌহ, পারদ। সীঙ প্রভৃতি এক একটী 
মুল-পদার্থ।" 'ক্রোনরপ ভৌন্তিক ব! রাসায়নিক শক্তি দারা আজি পর্য্যন্ত 
এই মুল-পদার্থগুলি বিলি হইয়। সুঙ্মাতর তিনধর্ধীক্রান্ত পদার্থে-পরিণত হয়, 
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নাই। .ইহাদিগকে যতই হুক্্রভাবে বিভক্ত করা যাউক ন! কেন, ইহারা অর্ধদ? 
্বধর্শবিশি্ট খাফে। 

যে লকল পদার্থকে ভৌতিক বা রাসায়নিক শক্তির সাহাধ্যে ছুই বা 
ততোধিক মুল-পদার্থে বিভক্ত করা যাইতে পারে, তাহাদিগকে যৌগিক পদার্থ 
বলে। লোহিত পারদ অক্সাইড. একফটী বৌগিক পদার্থ; ইহা তাপ সংযোগে 
পারদ ও অক্মিজেন্ নামক ছুইটী মৃল:পদার্থে বিভক্ত হইয়! যায়, তাহা ইতি- 
পুর্বেই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। আমরা ষে লবণ প্রতি দিন 
থান্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভক্ষম করি, তাঁহাও একটী যৌগিক পদার্থ; 
রাঁনার়নিক-প্রক্রিয়া দ্বারা উহ্ীকে পসোঁডিয়ম্ (3০0100,) ও ক্লোরিপ, 

(0110:105) নামক ছইটা মুল-পদার্থে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ছুই বা 
ততোধিক মূল-পরার্থ রঃসায়নিক শক্কি দ্বারা, সম্মিলিত হইলে যৌগিক পদার্থ 
সষ্ট হয়। 

এ পধ্যস্ত ৮৩টা মূল-পনার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্ধু যৌগিক পদার্থের 
খ্যা করা যায় না। রসায়ন-বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত বর্তমান সময়ের 

আবিদ্ধত মুল-পদার্থ গুলির কোন কোনটা যৌগিক পদার্থে পরিণত হওয়া 

অসম্তব*নহে। 
মূল-পদার্থ সমুহ সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীতে, বিভক্ত; যথা -_ 
১ম। ধাতু ( )190215 )। 

২য়। অধাতু মুল-পদার্থ ( বি 010-096219 )। 

বর্ণ, রেপা্য, দস্তা, পোট্টাসিয়ম্, প্র্যাটিনম্, টিন্ প্রস্ভৃতি ৬৩টী ধাতৃ। 
কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গুণ বা ধর্ম -ইহাঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই অল্প বা 
অধিক পরিমাঁণে লক্ষিত হয়। ধাতু মাত্রেই উত্তম তাপ ও তঁড়িৎ-পরিচালক 
(90০0 ০9200000170 15980 80 919%1010), ধাতব-ওজ্ল্য-সম্পন্ন 

(75096085), অন্বচ্ছ (009৫89) এবং উহার! প্রায়ই অধাতৃনমূল-পদার্থ অপেক্ষা 

ওজনে ভারী; কিন্ক কতকগুলি অধাতু-মূল-পৰ্ার্থের মধ্যেও এই সকল লক্ষণ 
দেখিতে পাওয়া ঘায়-যমন আসেনিক্ €. 5৩010 ) -ইত্যাধি। পার 
দ্যতীত.সকল ধাতুই. কঠিন (50173 ), পারবস্তরল পদার্থ। 
:.-এ পর্যন্ত, ধাতু সৃল-পদার্ধের সংখ্যা ১৫টী মার: ছিল) এক্ষণে; জারর্ঘ, 
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€ 47800), হাঁলিয়ম্ (72110) )১ ক্রিপ্টন্ (10150608 )১ নীয়ন্ 6০৪ ) 

এবং বীনন্ (37802) নামক পাঁচটী নূতন পার্থ আবিষ্কৃত হুইয়! রা সংখ্যায় 
২৯টী হইয়াছে । ইহদিগের মধ্যে কতকগুণি কঠিন, একটী তরল এবং 

অবশিষ্টগুলি বায়বীয় অবস্থায় অবস্থিতি করে। গন্ধক, আসেঁনিক প্রভৃতি 

মুল-পদার্থগুলি কঠিন, ব্রোমিন্ (77017176 ) নামক মূল-পদার্থ টা তরল এবং 
অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি মুল 'পদার্থগুলি বায়বীয় অবস্থায় অবস্থিতি 
করে। 

পরমাণু ও অু--( 40109 200 [1 016010199 )- কল্পনা ছার! 

মূল-পদার্থকে যতদুর হুক্মতম অংশে বিভক্ত কর! যাইতে পারে, তাহার 
প্রত্যেকটীকে পরমাণু (4001 ) কহে। 

রাসাঙ্গনিক পণ্ডিতদিগের মত এই যে কোন মুল পদার্থের পরমাণু ক্দাচ 
একাকী থাকিতে পারে না। ছুই বা ততোধিক পরমাণু একত্রে মিলিত হইয় 
অবস্থিতি করে; এইরূপ পরমাণুর সমক্টরকে অণু ( 810150015 ) কহে। অতএব 
দেখা যাইতেছে যে মুল-পদার্থের অণুর সুক্তম অংশই পরমাণু । এত দিন 
পরমাণু অবিভাজ্য বলিয়! ধারণ। ছিল) এক্ষণে স্থিরীক্কত হইয়াছে যে এক 
একটা পরমাঁণুও বহুসংখ্যক সুক্সতর অংশে বিভাঞ্র্য। এই এক একটা শুক্র 

ংশকে "ইলেক্ট্রন (00160৮:0) কহে । ইলেক্ট্ন্গুলি তড়িৎযুক্ত 

থাকে এবং পবার্থ হইতে অবস্থাবিশেষে নির্ণ্ত হইয়া যাইতে পারে । নূতন 
আবিষ্কৃত রেডিয়ম্ (7801011 ) ধাতু ইহার উত্তম উদাহরণ স্থল । 

যাবতীয় রাসায়নিক ক্রিয়া পরমাণুগণের পরম্পর মিলন দ্বারাই সংঘটিত হুইয়া 
থাকে। | 

যৌগিক পদার্থের হুক্মাংশকেও অণু কহে; এই অণু ছুই বা ততোধিক 
সুল-পদার্থের পরমাণুর সমষ্টি ঘারা! গঠিত । 

সাঁক্ষেভতিক চিন (01,9001001 9)7১013 )--মুল-পদার্থের নাম 
প্রত্যেকবাপে লিখিতে হইলে অন্থবিধা হয় বলিয়! রাসাপ্ননিক পণ্ডিতের! 

কতকগুলি পাঁক্ষেতিক চিষ্ক্র স্ষ্টি করিয়াছেন । এই চিহ দেখিলেই মৃল- 
পার্থগুলি অনুমিত হয়। নামের আ্ক্ষর অথবা প্রথম ও আন্ত একটী 
অক্ষর লইয়। এই নকল সাঁঞ্ষেতিক চিহ্ন প্রস্তুত হইগ্াছে। 0 অফ্সিজেনের আন্ত 
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ক্ষর। 0 লিখিলেই অকজেন্ বুধায়। [ লিখিলে পোৌটাসিয়ম্ নাষক, একটী 

ধাতু বুঝায়। এন্বলে ? পোটামিয়মের ল্যাটিন নাম ক্যালিয়মের € 19028 ) 
প্রথম বর্ণ। জিঙ্ক, (2100) লিখিতে হইলে 20 লিখিলেই চলে। মূল পদার্থের 

সাঙ্কেতিক চিহ্ন (35701 ) দার! উহ্বার একটা মাত্র পরমাণু, এবং ছাই- 
দ্রোজেনের পরমাণুর তুলনায় উহার ভার কত, তাহাও নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। 

একটী যৌগিক পদার্থের গঠন দেখাইতে হইলে যে যে মূল- পদার্থ ছারা 
উহা নির্মিত, সেই নেই উপাদানগুলির সাক্ষেতিক চিহ্ক পাশাপাশি করিয়া 

লিখিলে উহা বোধগম্য হ্ইকা থাকে । হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড. একটা 
যৌগিক পদার্থ, ইহা হাইড্রোজেন ( চু) এবং ক্লোরিগ (01) এই ছুই মুল- 
পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হইয়া! থাকে; অতএব এই ছুই মূল- 
পদার্থের সাঙ্ষেতিক চিহ্ন পাশাপাশি করিয়া লিখিলেই হাইড্রোক্লোরিক্ 

এসিড. বুঝায়, ষথা-_[3011 যৌগিক পদার্থের সাঙ্কেতিক চিহ্নকে ফমিউল! 
(80101 ) বলে; এন্থলে নু0] হাঁইড্রোক্লোরিক এসিডের ফমিউলা। 

ছুই বা! ততোধিক মূল বা যৌগিক পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ 
দেখাইতে হইলে পদার্থগুলির সাঙ্কেতিক চিহ্ন লিখিয়া মধ্যে একটী যোগ 

চিহ্ন € + ) দ্রিতে হয়) ইহাতে এই বুঝায় যে উত্ত পদার্ঘগুলির 
পরমাণু পরম্পর অতি সান্নিধ্যে থাকিয়া মিলিত হইতেছে । এইরূপ সংযোগকে 

ইংরাজীতে রাসায়নিক প্রতি-ক্রিয়া €011920109] 15-89007. ) কহছে। 

রাসায়নিক প্রতি-ক্রিয়া! দেখাইতে হইলে উপাদান ও উৎপন্ন পদার্থের মধ্যে 
একটী সম চিহ্ন (.) দিতে হয়, যথা 2+012-215011 এন্থলে ইহাই 

বুঝধাইতেছে যে হাইড্রোজেন্ ও কফ্লোরিণের পরমাণু পরম্পর মিলিত হুইয়! হাই- 
ড্রোক্লোরিক এগিড. ( [750:০01219710 2০10, চন01) উৎপাদন করে। 

এবিধ রাসায়নিক সমীকরণ (00610109] 907:96010) বার! যাবতীয় রাসায়নিক 

প্রতি-ক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়া! থাকে । 
পারমাণবিক গুরুত্ব (4১020006121) )--পরমাধু কল্পনাতীত 

হুক্্ হইলেও প্রত্যেকের কিয়ৎপরিমাণ ভার আছে? ইহাঁকেই পারমাণবিক 
রত কছে। $ 

হাইদ্রোজেন্ সর্বাপেক্ষা রন বলিয়া অগ্তান্তি মূল 'পরা্ের প্রমাণুর ্ার 
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নির্দেশের সময ইহার পরমাণুই আঁদর্শ € 3690080. ) বলিয়া গৃহীত হয়। 
হাইড্রোজেনের পরমাণুর ভার মোটামুটী ১ (7১৯৯৮), নির্দিষ্ট হইয়া 
থাকে । এই ১ বলিলে কোন বিশেষ ওজনের পরিমাণ বুঝায় না। 

অপরাপর মুল পদার্থের পরমাণুর ভার হাইড্রোজেনের পরমাণুর 
পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত 

হইয়াছে ঘে অক্সিজেনের পরমাণু হাইড্রোজেনের পরমাণু অপেক্ষা ১৬ গুণ 
ভারী, এজগ্ত অক্িজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব ১৬ বলিয়। নিপ্দি্ট হয় । এই 

রূপ সকল যুল-পর্দার্থেরই এক একটা নির্দিষ্ট পারমাণবিক গুরুত্ব আছে। 

আগপবিক গুরুত্ব (11019090191 19101) )--যৌগিক পদার্থ ষে 

যে মূল-পদার্থ বার! গঠিত, তাহাদিগের পরমাণু ভারের সমষ্টি ঘারা উক্ত 

তারের সহিত তুলনা করিয়! স্থিরীকৃত হইয়াছে। 

যৌগিক পদার্থের আণবিক গুরুত্ব নির্দিষ্ট হইয়া! থাকে । জল একটী যৌগিক 

পদার্থ) ২ পরমাণু হাইড্রোজেন ও ১ পরমাণু অকিজেন্ পরম্পর মিলিত 
হইলে জল প্রস্তত হয়। জলের সাঙ্কেতিক চিন্ধ [5097 হাইড্রোজেনের ২ 

পরমাণুর ভার ২ (১+-১-,২ ) এবং অক্সিজেনের ১ পরমাণুর ভার ১৬, সুতরাং 

জলের আণবিক গুরুত্ব ২+১৬-০১৮। 

সুল-পদ্দার্থের ভালিকা-_নিয়ে ৮ওটা মূল-পদার্থের নাম, সাক্লেতিক 
চিহ্ন ও তাহাদিগের পারমাণবিক গুরুত্বের তালিকা! প্রদত্ত হইল। 

১। অধাতু মুল-পদার্থ (ই০7-1060915) | 

মূল পদার্থ। 1519170205, 

* অকিজেন্ 00%56271 অয্নজন 

্ হাইড্রোজেন! 35010£0 | উদজন,জল্জন 

ক নাইট্রোজেন, 100£92 য্বক্ষারজন | 

ক কার্বন 08190 অঙ্গার 

* বোরণ, 3010 1 টন্কনক ূ 

১৯২২ খ্বষ্টান্দে সংশোধিত | 

বাঙ্গাল! নাম। তিক 
চিহ্ন। 
শত পপ পাপ পা আর চাও ক 

১৬. 

নু 

১ 

৬ 

3 

পারমাণবিক 

১২৬ 

"১5৩ ৮ 

১৪০৬৮ 

১২০০৫ 



মূল পদার্থের তালিক। ৷ ১৪১ 

মূল পদার্থ । [71571629, বাঙ্গাল! নাঁম। সাকেতিক ৮.8 
ৃ | চিছ। (০১০৯৮), 

্ রর: 91110091 সিকতক 51 ২৮*৯ 

* সল্ফর্ 51091 01 গন্ধক 5 ৩২৪৩৬ 

পসিলিনিয়ম্ | 96160107  | উপগন্ধক ১৪ ৭৯*২ 

টেলিউরিয়ম। 191101007 [ অন্ুুপগন্ধক 5 ১২৭"৫ 

* ফন্ফরাস্ 1170900110103 প্রস্ফুরকংদদীপক 1 ৩১৩৪ 

* আসে্নিক্ র 417991)10 ৰ হরিতাঁলজন 5 ৭৪*৯৬ 

% ফ্ু.ওরিণ, 1100111)9 কাচাস্তক রা ১৯৬ 

*£ ক্লারিণ, (0111011179 হরিতীন র 01] ; ৩৫.৪৬ 

* ত্রোমিন | 731007109  |পুতীন | 131 ৭৯৯২ 

* আইওডিন্ 1001179 অরুণক ূ 1 | ১২৬'৯২ 

হীলিয়ম্ 13610] ৰ চাও ৪৯ 

আর্গণ, 21৫0 48 ৩৯৯ 

ক্রিপটন্ [719601 [0 ৮২*৯২ 

নীয়ন্ 1 801) ৭৪ ২৬২ 

ঝীনন্ ১0900 র টক ১৩৪০"২ 
হ 

মস ৯ ০ মিনি এ পচ ও ও তাপ রা রা 



১৪২ রসায়ল-্পুত্রে ৷ 

২। ধাতু (116915 )। 

মূল পদার্থ । 1$160)51)05, | বাঙ্গালা নাম। পাতি ৮১ 
চি (11 ১০০৮) 

* পোর্টাসিয়ম্ | 50950991007 | ক্ষারক 1 ৩৯১৩ 

ক সোডিয়ম্ 5০৫10) লবণক ৪ ২৩৩ 

লিথিয়ম্ 1[.11101007 ডা ৬৯৪ 

লিউটেসিয়ম্। 14009010 [0 ১৭৫০ 

সীসিয়ম্ (20510 63 ১৩২*৮৯ 

রুবিডিয়ম্ [000101020 7 ৮৫৪৫ 

* বেরিয়ম্ 38110 038 ১৩৭ ৬৭ 

* ই্ন্সিয়ম্ ০0০৪০] ৩7 ৮৭'৬৩ 

* ক্যাল্সিয়ম্ | 0910102 চূ্ণপ্রথ 0০৪. ৪০০৭. 

* ম্যাগ্লেসিয়ম্ | 01280065100) | সুব 1 ২৪*৩২ 

* এলুমিনিয়ম্ | 410থ10100 | ফট্কিরিপ্রদ | 4] ২৭০ 

গ্যালিয়ম্ 03911100120 038 ৭০১ 

জার্মেনিয়ম্ 03612021300 59 ৭২৫ 

নন সিনম্ (31001000 6) ৯*৯ 

জার্কোনিয়ম্] 21:900102 ঠা ৯৬ 

থোরিয়ম্ [07101 "৪ ২৩২১৫ 

ইন্টি রম্ চ$55155 সঃ ৮৯:৩৩ 

[70101 | 



মূল পদার্থের তালিক। ৷ ১৪৩ 
রি 

মুল-পদার্থ [31507০713- বাঙ্গালা নাম। টপ ০৬৭ 
চহ্চ। (7-১*৯৮) 

ইউরোপিয়ম্ | 120100100 8 ১৫২০ 

ইটাব্িয়ম | ১০:18 ঘট ১৭৩৫ 

্্যাপ্ডিয়ম্ ১০৪0010]2 5০ ৪৫*১ 

সিরিয়ম্ ০510] 05 | ১৪০২৫ 

শ্যান্থেনম্ 14800080017 1 1.4 র ১৩৯৩ 

নিওভাইমিয়ম্ [ব509৮1010]) বিএ ১৪৪৩ 

কলব্বিয়ম্ র ০০100010101) ৰ ০1) ৯৩+১ 

জিঙ্ক, 21170 দস্তা রা ৬৫'৩৭ 

*নিকেল্ 10109] টব ৫৮৬৮ 

ক কোবণ্ট, ০০১৪1 ০০ ৫৮৯৭ 

* আয়রণ. 1101) লৌহ [5 | ৫৫৮৪ 

রঃ ম্যাঙ্গানীজ, 11911691956 81) ৫৪৯৩ 

* ক্রোমিয়ম্ 1 01070101012 ূ 2 ৫২৬ 

ক্যাড মিয়ম্ | 0801010]] ূ ০৫ ১১২৪ 

* ইউরেনিয়ম্ | 0787)00 9] ২৩৮২ 

ইত্ডি্ম্ [11012 1) ১১৪৮ 

* কপার্ ০০05: তাত্র 00 | ৬০৫৭ 

ডিস্প্রোপিয়ম্। 10151709102 [05 ১৬২৫ 

« বিস্মথ. 19700], ৃ , ২০৯:০ 



3১৪৪ " রসায়ন-সুত্র 

উ পারমাণবিক াক্কেতিক! বে 

চিহ্ | (7 7০১৬ ০৮) 

পপ 

মূল পদার্থ। | [215071065. | বাঙ্গাল! নাম। 

শপ পপি দাশ পথ সাল কপ | স্পা শি লস পপ 

রেডিমম্ [২9019] ন্ 

নাইটন্ 1001) 

রোডিয়ম্ [২1001017 

কথেনিয়ম্ | [06060152) 

২২২৪ 

১০২৯ 

১০১,৭ ' 

৯৯০৯ 

* লেড, 1,680 সীদ | 7০৮ ২০৭*২০ 

থ্যালিয়ম্ 085 ৰ গু] ২০৪" 

*টিন্ টা রঙ্গ বারাং র 37 ১১৮৭ 

* টিটানিয়ম্ | গুতা ঘা র ণ' ৪৮-৯ 

ট!ণ্টেলম্ ৰ [12109107] ॥ 77; ১৮১৭৫ 

নিবি 1101002101017) র ধু ৯৬*০ 

» ট)স্টেন্ ৰ ঢু 0100991) ৃ ৰ ্  বরুন 

ানেডিরস। ৮8112010107) ৃ ূ ৬ ৃ ৫১০ 

* এ্টিমণি ূ 4100010007)% রলাঞ্জনপ্রদ ৭) ৃ ১২০২ 

* মার্কারি 1161001গ | পারদ 775 ৰ ২০০*১ 

* সিল্ভার্ ১1191 ৰ রৌপ্য | 4৯ ূ ১০৭৮৮ 

* গোল্ড, 1 ০০1৫ বর্ণ 0 ১৯৭২ 

* প্রাটিনম্ র [19070] দিতকাঞ্চন ০ ১৯৫২ 

প্যালেডিয়ম্ | 17091901010 | [0 ১০৬-৭ 

ৃ 

অস.মিয়মূ | 05101012 
£ 8৪ 
শি সপ প্লিজ, 



মূল পদার্থের তালিক। 58৫ 

52185585559 57555555595 

পারমাণবিক 
মূল- -পদার্থ | 121৩7)0105. বাঙ্গাল! নাম সাবি গুরুত্ব 

ূ ূ চিন্ন। (৮১৯৯৮) 

রি লি রি 

জিন | 101101017 ূ 8০ ১৬৩২ 

সাইদ [10107 ৰ ]া ১৯৩০ 

'প্রেসিওডাইমিয়ম্ টি রত ও - ১৪০৯ 

সামেরিয়ম্ 5৪178710122 ৰ ৭11] ১৫০৪ 

থুলিয়ম্ ঢ1)01]10 1১ ১৬৯৭৯ 

গেডোপিনিয়ম্ 09.0011101101]) 09৫. ১৫৫'৬ 

টাবিয়ম্ ৰ ০7101 18 ১৫৯*২ 

যে সকল নামের পূর্বে (* ) এই চিহ্ন আছে, পদাথ-তত্ব নিরূপণে 
তাহাদেরই ব্যবহার অধিকতর দেখিতে পাওয়া যায়। 

কতকগুলি মূল-পদার্থ পৃথিবীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়) 
'অপর কতকগুলি এত অল্প পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহাদিগের 

প্রকৃতি ও ধর্ম সম্বন্ধীয় যাবতীয় তব এ পর্যন্ত সম্পূর্ণূপে অবগত হইতে 
পারা যায় নাই। ভূস্তর ( ০:05) 01059 12818) মধ্যে অক্িজেন্ ও 

সিলিকন্ অত্যধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে। প্রত্যেক ৯ ভাগ জলে ৮ ভাগ 

এবং প্রতি ৫ ভাগ বারুতে প্রায় ১ ভাগ অক্সিজেন দেখিতে পাওয়। যাঁয়। 
উদ্তিক ও জীব দেহ মধ্যে কার্ধনের পরিমাণ সর্বাপেক্ষ। অধিক হইলেও 

হাইড্রোজেন্ নাইট্রোগ্সেন্, অন্সিজেন্ প্রভৃতি অপরাপর মুল-পদার্থের পরিমাণও 

নিতান্ত অল্প নহে। | 

পূর্বে যে সাঙ্কেতিক চিহ্কের উল্লেখ করা গিয়াছে, তদ্থারা বুল পদার্থের যে 
কেবল উপলব্ধি হইয়া থাফে ভাহা নহে, উহা দ্বারা মূল পদার্থের ১ পরমাণু ও. 

উক পরমাণুর ভারও নিদ্দিষ্ট হইয়া থাকে । 0 লিখিলে যে শুদ্ধ অকিজেল্ বুঝায়, 
তাহ। নছেঃ তৎসঙ্গে উহার এক পরমাণু এবং তার ভার ৯৬ বুঝা গিয়া থাকে & 

৬ - ৃ 



৯6৬ রলাবন-লৃত্র। 
যদি নাঙ্কেতিক চিজের নীচে কোন অঙ্কপাত থকে, তাহ! হইলে সাঞ্ষেতিক 

চিহ্বোন্জ মূল পনার্থের কতকগুলি পরমাণু লইয়। রাসায়নিক সংযোগ উপস্থিত হয়» 

তাহাই নির্দিষ্ট হইয়। থাকে । 1320 লিখিলে হাইড্রোজেনের ২ পরমাণু ১ পরমাণু 
অক্সিজেনের সহিত মিলিত হুইয়াছে বুঝায়। 
ক্াসায়নিক মিলনের নিয়ম -__ পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ছুই বা ততো- 

ধিক মূল পদার্থ মিলিত হইয়। একটা রাসায়নিক যৌগিক উৎপাদন করে। .মূল 
পদার্থগুপির পরম্পরের মধ্য বে রাঁসারনিক মিলন উপস্থিত হয়ঃ তাহা চারিটা 

নির্দিষ্ট নিয়মের অধীল। এই সকল নিয়মকে ইংরাজীতে [১৪3 06 00৩01- 

08] 00100011200 কে । ইহাদিগের মধ্যে তিনটা নিয়ম আমরা এস্থলে। 

সংক্ষেপে বর্ণনা! করিব ; ৪র্থ নিয়মটা বথাস্থানে বর্ণিত তইবে। 

(১) প্রথম নিয়মটী (18৬ 06 00030 09009001010175 ) এই 

7016 58019 00100000 212১9 (01621791105 59109 81৫10131009 

0010101)80. 0290]701 12 01)9 52009 00:00019607 0৬ ৮৮611 অর্থাৎ 

কোন একটা রানায়নিক বৌগিক যে নকল মূলপদার্থের সংযোগে 
উৎপন্ন হইয়াছে, উহার মধো এঁ কয়টা মুল-পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন মূল- 

পদার্থ থাকিতে পারে না এবং শ্রী কয়টা মুল-পদার্থের প্রত্যেকটী একটা 

বিশেষ নির্দিষ্ট ওজনে মিলিত হইয়া তন্মধ্েে অনস্থিতি করে। জল 

একটা যৌগিক পদার্থ, ইহ। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন নামক হুইটী বায়বীয়" 

মূল-পদার্থের রাসায়নিক সম্দিলনে উৎপর। পূর্বোক্ত নি্য়মানুসারে পৃথিবীর, 
যে কোন স্থানেরই জলের পবীক্ষা করা হউক না কেন, উহার মধ্যে অক্সিজেন্ ও 

হাইড্রোজেন ব্যতীত অপর কোন মূল-পদার্থ দৃ্ হইবে না এবং জলকে বিশ্লেষণ 

করিলে দেখ! যাইবে যে অক্মিজেন ওজনে ৮ ভাগ এবং হাইড্রোজেন ওজনে ১ 

ভাঁগ পরস্পর মিলিত হইয়া জল উৎপন্ন হইয়াছে । ইহার কম বেশী পরিমাণে 
কখনই এই ছুই মুল-পনার্থ মিলিত হইয়া জল উৎপাঁদন করিতে পারে ন!। 

ক্যাল্দিয়ম্ ধাতু ও অক্সিজেন মিলিত হইয়া চুণ প্রস্তত হয়। চুণের সাঁঞ্কেতিক 

চিহ্ন 0৪03 ইহা লিখিলে এই বুঝায় যে ক্যাল্দিয়মের এক পরমাণু অকিজেনের 
এক পরমাণুর সহিত মিলিত 'হইয়া চু৭ প্রস্তুত করে। ক্যাল্পিয়মের পরমাণুর 
প্“র-৪* এবং অক্সিজেনের পরমাণুর ভার ১০) যখনই' এতহুভয় পদার্থের রাঁসা- 
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নিক মিলন হয়, তখনই ওজনে একের ৪০ ভাগ ও অপরের ৯৬ ভাগের ৃহিত 

অথবা এই ছুই সংখ্যার অনুপাত অনুসারে (৪৯ £ ১৬) উভয়ের মিলন হইতেই 

হইবে, ইহার নানে ইহারা কখনই মিলিত হইতে পারে না এবং চুণের 
মধ্যে ক্যাল্বিয়ম্ ও অকিজেন্ ব্যতীত অপর কোন মূল পদার্থ থাকিতে 

পাঁরে-ন। | 

( ২) দ্বিতীয় নিয়মটা ইংরাঁজীতে [9 01 ঠ1010019 01০- 
0০0:00118 নামে পরিচিত | এই নিয়মটার ইংরাজী সংজ্ঞা এই--1)60 07৪ 

₹০16706110 0111065 10]। 87700761 1) (0 07 21001061520 010- 

00176005 10/ 19100 00659 1)000101009 ৪819 91071)]16 [0701100195 01 

& ০0111001. ৩01. আমরা দেখিতে পাই যে, একটা মুল-পদার্থ অপর মুল- 

পদার্থের সহিত মিলিত ভইয়া ভিন্ন ধর্মাক্রান্ত একের অধিক ধৌগিক প্রস্কত 

করিতে পারে। এই সকল যৌগিকের গঠন পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই যে, 

কোন একটী মূল-পদার্থের ১২৯৩:৪,৫ বা ততোধিক পরমাণু একই পরিমাণ 

অপর মুল-পদথের সহিত মিলিত হওয়তে এই সঞ্ল বিভিন্ন যৌগিকের 

উৎপত্তি হইয়।ছে, যেমন 90১ও 3১০১ । এ্রস্থলে একই পরিমাণ (অর্থাৎ 

ওজনে ৩২ ভাগ ) গন্ধকের সহিত ৩২ (১৬১৮২) ও ৪৮ (১৬১৫৩) ভাগ 

অক্সিজেন যথাক্রমে মিলিত হইয়া! ভিন্ন ধর্মমাক্রান্ত দুইটি যৌগিক প্রস্তুত 

করিয়াছে । অভএব দেখা যাইতেছে যে, পারমাণবিক গুরুত্বের সংখ্যা অথব1 

উহার যে কোন গুণিতক (119101)76) দ্বার! রাসায়নির মিলন সংসাধিত হইতে 

পারে এবং গুণিতক ভেদে তিন্ন ভিন্ন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে । ইহার 
: কারণ এই বে, পরমাণু ্ুদ্রতর অংশে বিভাজ্য নহে বনিয়া একটা আস্ত পরমাণু 
ভিন্ন পরমাণুর ভগ্নাংশ দ্বার! রাসায়নিক মিলন কখনই সংঘটিত হইতে পারে ন1। 

অক্িঙ্গেন ও নাইট্যোজেন্ মিলিত হইয়া যে সকল যৌগিক উৎপর হয়, 
তাহারা ইহার উত্তম. দৃষ্টাততস্থল'। -২৮ ভাঁগ ওজনের (অর্থাৎ ২ পরমাণু ) 

নাইটেজেন্ ১৬ ভাগ ওজনের € অর্থাৎ ৯ পরমাণু) অক্সিজেনের, সহিত 

মিলিত হইয়! নাইট্যোজেন্ মনক্লাইড. ( 11:9850 10000008৯ 2০) 

্স্তত, হয়। ২৮.ভাগ ওজলের নাইটেযোলেনের সহিত ৩২ ভাগ ওজনের 
(অর্থাৎ ২ গরমাণ্) অক্সিজেন মিলিত হইয়া, নাইটে্নোজেন ডাই-গক্লাইড. 



১৪৮ রসায়ন-সূত্র। 

((10০8৩0 ৫1-০%10৩, 2505), গ্রপ্তত হয়। এরইরূপে ২৮ ভাগ ওজনের 

নাইট্যোজেনের সহিত ৪৮ ভাঁগ (৩ পরমাণু), ৬৪ ভাগ (৪ পরমাধু). এবং ৮ 
ভাগ (৫ পরমাণু) ওজনের অক্সিজেন মিলিত হইয়া যথাক্রমে নাইটে জেন 
উ্রাইঅক্লাইউ. (1100৮) 0108106, [505 ), নাইটেশজেন্ টেট লাইভ. 

€ 1*1010261 (6070য%1055 ১০0)+ ) এবং নাইটে জেন্ পেণ্টক্সাইড. 

€ [১10061) [0৩100031069 ১০১ ) নামক আরও তিনটী ভিন্ন তির যৌগ্সিক 

পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এস্থলে দেখা যাইতেছে যেঃ একই পরিমাণ 
( অর্থাৎ ওপ্রনে ২” ভাগ) শাইট্োোম্ষেনের সহিত অক্সিজেন স্বীয় পারমাণবিরী 

খ্রত্বের (অর্থাৎ ১৩র ) ১১ ২, ৩, ১৯ ও ৫ গুণ পৰিনাণে বথাক্রমে মিলিত 

হইয়াছে, যথ। ২-- 
নাইটে জেন্। অক্দিজেন্। 

ও, ২৮ ভাগ ১৬ (১৬৮১) ভাগ 

১০১ ২৮ ভাগ ৩২ (১৬১৮২) ভাগ 

২40)? ২৮ ভাগ ৪৮ (১৬১৫৩) ভাগ 

204 ২৮ ভাগ ৬৪ (১৬১৫৪) ভাগ 

১০০ ২৮ ভাগ ৮০ (১৬৮৫) ভাগ 

পরমাণুর ভগ্নাংশ হয় না বলিয়া অক্টিজেন্ ন্্ীয় পারমাণবিক গুরুত্বের 
১২, ২৯ বা ৩ প্রহৃতি কোন ভগ্নাংশের পরিমাণে নাইটেজেনের সহিত 

মিলিত হইয়া! রাসায়নিক যৌগিক প্রস্তত করিতে পারে না। ইহার উপরেই 

ড্যাল্টনের প্রসিদ্ধ পরমাণু-বাদ (2১020810101601% ) প্রতিষ্ঠিত । এই ছুইটা 

নিয়মই রসায়ন-বিজ্ঞানের অচল ভিভ্তিস্বূপ; যাবতীয় রাসায়নিক-ক্রিয়! 

ইহাদের দ্বারা নিয়সত্রিত। 
ড্যাল্টনের পরমাথু-বা (1215079 4£0০7710 173019 )- 

উটাল্টনের মতে মূল-পদার্থ সমূহ যে পরমাণুসমষ্টি দার! গঠিত, তাহাদিগকে আর 
স্গ্লাংশে ভাগ করা যায় না। যখনই ছুই বা ততোধিক মূল পদার্থের মধ্যে 
ঝাঁধায়নিক মিলন উপস্থিত হয়) তখনই উহ্াদিগের পরমাণুস্তলি পরস্পর খিলিত 
হইয়া থাকে। 'পরমাশুগুলির রাঁসায়সিক আকর্ধণ-শক্তির (0077108] 208010 ) 
গুণেই তীঁহার! পরস্পর নিকটবন্তী ইইয়া মিলিত হয় এবং বিবিধ রাঁদায়নিক 
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যৌগিক প্রস্তত করে। তিনি আরও বলেন যে? ভির ভিন্ন মূল-পদার্থের 

পরমাথুর ভিন্নভিন্ন ভার আছে এবং, তাহার! তাহাদিগের পরমাণুর ভারে 

(পারমাণবিক গুরুত্বের ) অনুপাত অন্সারে পরম্পর মিলিত হয়; সেইজগ্ত 

মূল-পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্বের সংখ্যাকে উক্ত পদার্থের সাংযোগিক সংখ্যাও 
(00202010176 20]7067) বলা বায়। পরমাণু ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত 

হয় না! বলিয়া পরমাণুর ভগ্নাংশ দ্বারা রাসায়নিক মিলন সংদাধিত হইতে 
পারে না। যখনই ছুইটী মুল-পদার্থের রাসায়নিক মিলন উপস্থিত হয়, 
তখনই শাহাদিগের একের পরমাণু অপরের এক) ছুই বা ততোধিক পরমাণুর 
সন্বিত একত্রে সম্মিলিত হইয়! ভিন্ন ভিন্ন যৌগিক প্রস্তুত করে। 

(৩) তৃহীয় নিয়মট'কে ইংরাঁজীতে [ছা 0 (০5011070081 [৮:01১01010178 

কহে। ছুইটা মূল-পদার্থ তৃতীয় মূল-পদার্থের সহিত ষে নিদ্দিষ্ট পরিমাণে মিলিত 

হয়, তাহার! উভয়ে পরদ্পর মিলিত হইবার সময়ে এ একই পরিমাণে অথবা উহা- 

দিগের গুণিতকের অনুপাত অন্থুপারে মিলিত হইয়! থাকে । ইংরাজীতে এই নিয়- 

মের সংন্তা এই 2---101)6 61210 01010605176 61917061719 ৮1010) 00207 

01119 52108180617 ৮111) 076 2100 1176 58176 61600 01 20601)61 ৩1৪- 

1061 26 16167 (09 391828) 01 219 81700015 10010110193 ০1 009 

/০161)5 0 01955 01109121700 81101)05 10101) 00101)106 ৮410) 6201 

9৮১87. (াডিয়ম্ ধাতু ওজনে ২৩ ভাগ, ৩৫'৫ ভাগ ওজনের ক্লোদিণ, 
গাসের সহিত এবং ১২৭ ভাগ ওজনের আইওডিনের সহিত মিলিত হয়। 
এক্ষণে ক্লোরিণ. ও কআইওডিন্ যখন পরস্পর মিলিত হইবে তখন ৩৫৫ ভাগ 

ওজনের ক্লোরিণ, ১২৭ ভাগ ওজনের আই ওডিনের সহিত মিলিত হইতেই 

হইবে, ইহার কম বেশী পরিমাণে ইহারা উভয়ে কখনই মিলিত হইতে 

পারে না। রা 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

অক্সিজেন (0867) । 

সাক্ষেতিক চিহ্ন 0. পারমাণবিক গুরু ১৬। 

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞান।বদ প্রিইলী ( 67895055 ) এবং ১৭৭৫ খ্রীষ্টার্ছে 
সীল্ (5০৮০০1 ) শ্বাধীনভাবে এই সূল-পদার্থ আবিষ্কার করেন ।' 

অক্সিজেন পৃথিবীর অধিকাংশ পদার্থের উপাদান এবং অপরাপর মুল- 

পদার্থ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্র।ণ্ত হওয়া যায়। পূর্বেই উঞ্ত হইগ্লাছে 
যেঃ ভু-স্তর মধ্যে শতকরা ৪9৪ হইতে ৪৮ ভাগ, জলে ৯ ভাগের মধ্যে 

৮ ভাগ এবং বাধতে « ভাগের মধ্যে প্রায় ১ ভাগ অক্সিজেন বি্বামান 

আছে। 

প্রস্তভক্রণ-প্রণাজী ।__বাতু মধ্যে অক্সিজেন মুক্ত অবস্থায় থাকিলেও 

উহাকে স্হম্বে পৃথক্ করা যায় না; তাহার কারণ এই যে, বাধুর অপর 

উপাদান লাইট্োজেন্ অন্ত পনার্থের সহিত সহজে মিলিত হয় না। কৃতকগুলি 

অক্সিজেন্-ঘটিত পদার্থ হইতে আমরা অক্সিজেন্কে স্হজে পুথন্ধ করিতে পারি; 
গ্রই সকল পধার্থের মধ্যে লোহিত পারদ অক্সাইড. এবং ক্লৌরেটু অফ. পটাশ 
নামক হুইটী পদার্থ প্রধান । 

১ম 1 লোহিত্ত পারদ অক্পাইড. উত্তাপ সংযোগে বিশিষ্ট হইয়। 

অক্সিজেন উৎপাদন করে (৩৯ পরীক্ষা দেখ) । 
২য়। ক্লোরেট অফ. পটাশে উত্তাপ প্রয্মোগ করিলে উহা! বিশ্লিষ্ট হইয়। 

অক্সিজেন নির্গত হয়। 
৬০ পরীক্ষ। ।--একটা পরীক্ষ-নলের মধ্যে ক্লৌোরেট, অফ. পটাশের চুণ রাখিয়। উত্তাপ 

প্রয়েগ কর) পবার্থটা স্ব হইন। ফিতে থাকিবে এবং উহ হইতে একটী অদৃশ্য গ্যাস্ 

নির্গত হইবে । এক্ষণে একটা অগ্রিমুখ দীপশলাক। উক্ত পরীক্ষা-নলের মধ্যে নিমজ্জিত কর; 

উহ পুনঃ প্রজ্বলিত হইবে । 

ক্লোরেট অফ. পটাশ, উত্তাপ সংযোগে বিশ্লিষ্ট হইয়া যে অক্সিজেন উৎপাদন 
করে, তাঁহারই সংস্পর্শে আগগ্মমুখ দীপ-শলাক। পুনঃ প্রজ্ছলিত হইয়া! উঠে। 



অব্িজেন্। ১৫১. 

ম্যাঙ্গ।নীজ. ডাই-অক্য।ইিড. (81806806$ 01-05106) 211502) নামক: 
কঙ্থর্ণ যৌগিক পবার্থ ম্যাঙ্গানীজ, ধাতু ও অক্সিজেনের মিলনৈ উৎপন্ন ।' 
'এই পদার্থের ১ ভাগ, ৪ ভাগ ক্লোরেটু অফ. পটাশের সহিত মিশ্রিত, 
করিণে সামান্য উত্তীপেই ক্লোরেটু হইতে অকিজেন নির্গত হইয়া থাকে, 
এন্ন্য অক্সিজেন্ প্রপ্তত কালে এই ছুই পদার্থ একত্রে মিশ্রিত হুইয়া 
বাবন্ধত হয়। এই প্রক্রিরাতে ম্যাঙ্গানীঞ্জ, ডাই-মক্সাইইডের কোন পরিবর্তন 

সংঘটিত হয় না,অথচ ইহ। ক্লোরেটের সহিত মিশ্রিত থাকিবার জগ্ঠ তাপ সংযোগে 

উক্ত পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণ সহজে দংঘটিত হইয়া থাকে । ইংরাজীতে 

এইরূপ প্রক্রিয়াকে ক্যাটালিসিস্ (08%51%91৯) কহে এবং ম্যাঙ্গানীজ. ডাই- 

অগ্পাইডের সভায় যে সকল পদার্থ ছারা এই কাঁধ্য সম্গাদিত হয়, তাহাদিগকে 
কযাটালিষ্ট (0809159) কহে। 

৬১ পরাীক্ষ।|--একটী কাচ-কুপার (৫৫ চিত্র, ক) ক্লোরেট, অফ. পটাশ. ও ম্যাঙ্গা" 

নীজ, ডাই-আন্সাইড. পূর্বোক্ত পরিমাণে নিশ্রিত করিয়। রাখ। একটা বক্র কাচ-নল (খ) 

সংযুক্ত ছিপির দ্বারা কুঁপীর মুখ বন্ধ করিয়। রাখ। লৌহ নির্মিত রিট” ই্র্যাণ্ডের (গ) 

£& চিত্র. 

উপর কুপীটি স্থাপন করেয়। লিদেশে শ্পিরিট, ধ। গ্যাস্ হাতি ছার উত্তাপ প্রয়োগ কর । 

একটী আট ভযুখ লঙখান কাড-পার্ে (5) জল পুযিয়। অপর একটা জলপূর্ণ পাত্র €ছ) ষধো 

নিমনুখ করি।। শিমঞ্ছিত কর। 'উদ্ধাপ প্রয়োগে প্রথমতঃ কাচ-কুপীর মধান্থিত খাযু নির্গত 

হই যাইবে ;' পরে যখন, বক্র নল দিনা বিশুদ্ধ অক্সিজেল্ নির্গত" হইতে. থাকিবে '€ জর্দাৎ 
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যখন একটী অরিমুখ দীপ-শলাক! নংলর সুখে ধারণ কৰিলে উহ! ছনি। উঠিযে), ভখৰ উক্ত, 

নল নিরমুখ জযপূর্ণ পাত্রের (6) যধ্যে প্রবেশ করাও । আন্িদেন্ গ্যাস. জগকে স্থানচ্যুত করিয়। 

বৃদদাকারে উক্ত পাত্রের হধো সঞ্চিত হবে । 

৩য়। বেরিয়ম্ ডাই-অল্সাইড. (08700) ৫1-050৩9 73805 ) নামক, 

পদার্থের সাহাষো আমরা বাঝু হইতে অক্িজেন্কে পৃথক করিয়া লইতে 

পারি। এই পদার্থ অত্যধিক উত্তপ্র হইলে ইহা হইতে ১ পরমাণু অক্সিজেন্ 

বহির্থত হইয়া যায় এবং উহা! বেরিয়ম্ মলক্মাইডে (980) পরিণত হয়, ঘথা 
8802 9804+0 1  বেরিয়ম মনক্পাইড. অপেক্ষাকৃত শীতল হইলে 

বাযু হইতে অক্কিজেন্ গ্রহণ করিয়৷ পুনরায় বেরিয়ম্ ডাই-অক্সাইডে পরিণত 
কয়। এক্ষণে অধিক উত্তাপ প্রয়োগ করিলে 8805 পুনরায় বিশ্লিষ্ট হইয়া 
অক্সিজেন প্রনান করে। এইরূপে আমরা একই পরিমাণ বেরিয়ম্ ডাই- 

অক্মাইড. হইতে, যত উচ্ছা। অক্িজেন্ প্রস্তত করিতে পাঁরি। তাপ কম 

বেশী না করিয়া শুদ্ধ বানু-চাঁপ € চ7659019) কম বেশী করিলেও এই 
' ক্রিয়া সংঘর্টিত হইতে পারে। 

৪র্ঘথ। ম্যাঙ্গানীজ, ভাই-অক্সাইড. প্রভৃতি কতকগুলি পার্-অক্সাইড. 

নামক যৌগিক উত্তপ্ত হইলে অকিিজেন্ প্রনান করে। ূ 
অক্সিজেন্ প্রস্তুত করিবার অগ্ঠান্ত অনেক প্রণালী আছে, বাহুল্য 

ভয়ে এ পুস্তকে তাহার উল্লেখ করা গেল না। 

স্বরূপ ও ধর্ম (210061053)- অক্সিজেন রূপ, গন্ধ ও স্বাদহীন, আরশ, 

বায়বীয় পদর্থ। বাধু অপেঙ্গণ ইহ কিঞ্চিদিধিক (১১৯৫৬ ৭) ভারী । সহজ 

বারু-চাপের ৫৮ গুগ অধিক চাপে এবং ১২৮৮০ তাঁপ-মান্রায় শৈত্য 

সংযুক্ত করিয়া! অক্সিজেনকে বায়বীয় অবস্থা হইতে শরলাবন্থায় পরিণত 

করা হুইয়াছে। 
অক্সি্সেনের প্রধান কার্য এই যে ইহা দহন-কার্যের সহায়তা করে, 

এজন ইংয়াজীতে ইহাকে দাহুক 30000165706 ০020100901011) কহে । 

ইহ! দাহ পদার্থ নহে অর্থাৎ অগ্নি সংযোগে জলে না। কাঠ, পাতুরে 
কয়ল! গুভৃতি নালাবিধ দাহা পদার্থ ষখন দগ্ধ হইতে থাকেঃ তখনই বামু- 
'ঈধ্যস্থিত জঞ্সিজেনের সহিত উজ পদার্থ সমূহ খ্িত হাইজ্রোজেন ও 



ককিজেন। ১৫৩, 

অগ্গারাংশের রাসায়নিক সন্সিলন উপস্থিত 'হয় এবং ৫ষই সন্রিক্ন এরপ 

প্রবলভাবে সম্পর় হয় যে, তাহাতে উত্তাপ ও আলোক উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। বাধু মধ্যে অক্িদছ্গেন না থাকিলে কাঠ, করলা প্রভৃতি কোন 

বস্ত্রই দগ্ধ হইতে পারিত ন।। অক্রিঞ্গেন একটী তেজস্কর দ[হক পদার্থ। 

প্রতি ৫ ভাগবাতু'তে ১ ভাগ মাত্র মকিজেন্ কাছে বাধুর অবশিষ্ট ৪ ভাগ 
নাইটোজেন্ নামক অপর একটা বায়বীয় মৌলিক পদার্থ । নাইট্রোজেন 
নিজে দাহক বা দাহা পনার্থ নহে, তবে বাতু মধ্যে অক্সিজেনের সহিত গিশ্রিত 
থাকিবার কারণ এই যে, এতদ্ার| অকন্সিঙ্গেনের প্রচণ্ড দাহিকা শক্তির 
মৃহৃত্ব সংদাঁধিত হয়। যদি বারুর উপাদান শুদ্ধ অকিিজেন হঈত, তাহ! 

হইলে ষাঁবতীয় দাহ পদার্থ অগ্নি সংযোগে অল্প কালের মধ্যেই ভম্মীভূত হইয়া 
যাইত । জীব দেহের মধ্যে অকিজেন্ সংযোগে নিরস্তর মৃদু দহন-ক্রিয়া 
(১10৬ ০0717905002) সংপাধিত হইতেছে; আমাদের শারীরিক উত্তাপ, 

এই দন :প্রক্রিয়।র ফল মাত্র। যর্দি বাতুতে অক্সিজেন ব্যতীভ আর কিছু 
লা থাকিত? তাহা! হইলে দেহাত্রান্তরস্থ দহন-ক্রিয়। সতেজে সম্পার্দিত হইয়া 

শরীর এত শীঘ্ব ক্ষয়প্রপ্ত হইত যে, অঠি অল্প কালের মধ্যেই আমারদিগের, 

জীব-লীল! খেষ হইয় যাইত । | 
অকিজেনের সহিত অগ্ক পদার্থের রানায়নিক সংযোগে যে ক্রিয়া উপস্থিত হয়), 

তাহাকে অক্সিজেন সংযোগ (0%1080100) কছে। এরূপ স্থলে বখন উত্তাপ- 

ও আলোক উদ্ভূত হয়, তখন তাহাকে দহন-প্রক্রিয়া (50701905001) কহে ।' 

কতকগুপি পদার্থ সহজ তাপ-মাত্রায় অকিজেনের সহিত মিলিত হয়। 

পূর্বে ষে লৌহের উপর মড়িচা সংলগ্ন হইবার কথার উল্লেখ কর! গিয়াছে, 
তাহ! এই বিষয়ের উত্তম দৃষ্টান্ত স্থণ। পোটানিয়ম্, তসোডিয়ম্ প্রতাতি কতিপয় 
ধাতু সহজ উত্তাপেই .লক্মিজেনের সহিত মিলিত হয়, কিন্তু উত্তাপ ব্যতীত 
অল্িজেনের সহিত অধিকাংশ পদার্থের রাসায়নিক দন্সিলন উপস্থিত হয় না। 

যে সকল পদার্থ বাধু মধ্যে দগ্ধ হয় কিন্বা সহজে দগ্ধ হয় নাঃ বিশুদ্ধ অকিজেন্, 

সংযোগে তাহাদিগের দহন কার্ধ্য সতেজে সম্পন হইয়া থাকে? কারণ বাধুর 
মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ এক পঞ্চমাংশের অধিক নহে । পশ্চাদ্ধধিত পরীক্ষা, 

দ্বার! ইহা! প্রমাণিত হইবে | | . 
০৬ 
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৬২ পরীক্ষা ।-একটী বকুযুন তাঘচারে হেট যেনরাতি বিদ্ধ করিধ। প্র্থলিত করতঃ 

আন্সিগ্জেন্-পুর্ন হোতরের মধ্যে এপ্রবেশ করাও । বষ্টেক। অধিকতর উদ আলোক নিঃসরণ 

'করিয়। জ্বলিতে থাকিবে । 

৬০ পরাক্ষ।।--প্রন্মধিত বিট শির্বাপিঠ কণিয়। অগ্রনুধ খ।কিতে থাকিতে নিরবের 

বোন মধে। প্রবেধ কহও) বিন পুন? প্রন্ধপণিহ হইবে। 

৬৪ গরীক্ষ। ।--একবণও কয়গ| তারে বাাধয়। দাপাপ্পেটকে সোহিতোত্তপ্ত করতঃ অন্সিজেনপূর্ণ 

বোততপর মধো নিমষঞ্জিত কর্ন; কয়শাধওড অধিকতর ত:জর লতি পুড়িতে থাকিবে। 

৬৫ পরীক্ষ!।-_দীর্ঘ বট যুক্ত-তেলের পলার স্যায় 
একটী পাস্ত্রে (19879818076 81)০০7) ৫৬ চিত্র, ৭) 

গম্ধক জ্বালাইয়। অক্সিজেনের বোতলে (ক) নিমজ্জিত 

কর, গন্ধক উজ্জ্বল নাল ব্ণর অলোক নিঃহুত করিয়। 

'জ্বলিতে থকবে । 

৬৬ পরীক্ষ। 1 পূর্বেবা্ত পাত্রে (৫৬ চিত্র, ৭) 

ক্ষুদ্র একখণ্ড ফনফরান, রাখিয়া অগ্রি সংযেগ 

করত; অকিজেন্পূর্ণ বোভলে (ক) নিমজ্জিত কর; 

ফদ ফরাস, দৃষ্টি'সস্তাপক তীব্র আলোক নিঃসরণ করিয়। 

বলিতে থাঁকবে এবং বোতলের মধ্যে শ্বেতবর্ণ ধুম ৫৬ চিত্র । 

সঞ্চিত হইবে । 

৬৭ পরীক্ষ। ।--মযগ্রেপিয়ম্ ধাতুর একটী ভার দীপ শিশবায় আলাইয়। অন্সিজেনের বোতলে 

প্রবেশ করাও, অভীবধ উদ্ভব আলোক নিঃশ্কত করিয়া! ম্যাগ়্েশিয়নের তার পুড়িতে থ!কিবে। 

৬৮ পরীক্ষ। 1--বড়ির শ্প্িংয়ের ম্যায় পাকান একখও 

লৌহ তারের (৫৭ চিত্র, ক) এক মুধে ড্রবাডৃত 

গদ্ধক সংলগ্ন করিয়| অগ্নি সংযোগ করিলে গদ্ধক 

জবপিতে থাকে, কিন্ত লৌহের তার পুড়ে না । এক্ষণে 

এই জ্বপন্ত-মুখ তারটা( খ) অকিজেনের বোতলে 

শিষঞ্জিত কর; প্রবল তেজের সহিত উহ। দগ্ধ হইতে 

থাকিতে এবং গোহিতবর্ণ গলিত লৌহ চতুর্দিকে 

বু 
ই রি ১৯ 

নি ১০০৯ নিন 

“বিক্ষিউ্উ হইয়। হনয় তৃপ্ত উৎপাদন করিবে । ৫৭ চিত্র 

একী পুরু কাচের বোতপ্নের গধ্যে এই পরীক্ষা! করিতে হয়, নতুবা 
বোতলটী ভাষিয়া যাইবার সস্তাবনা। এ 

অক্পানূ্ড, যৌগিক (0109) ক্লু,ওরিণ ( 51801175 ) ব্যতীত 



অব্বাইড. যৌগিক ১৫৫ 

'প্রায় অপর সকল মুল-পদাের সহিত অক্সিজেন মিলিত হইয়া! অক্সাইড. নামক 
যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করে । যে সকল খাতুর অক্সাইড, জলের সহিত 

মিলিত হয়, তাহাদিগকে হাইড্ক্লাইড. (750:05105) কছে, ষ্া-" 

বরঃ0 শ [750 ৩ 270 
'অক্লাইড. অফ. সোঁডিয়ম + আল - সোভিয়ম্ হাইভ ক্সাইড.। 

অল্মাইড.গুলি তিন শ্রেণীতে বিদ্বক্ত ; যথা_-- 
১ম। দ্রাবকোৎপাদক অক্সাইড. (১০1৫-6910)106 05109) । 

২য়।, বেসিক্ অক্সাইড. (139510 08109) | 

৩য়। পার অক্লাইড. (66:0810৩) । 

দ্রাবকোতৎপাদক অন্সাইড২-অধাতু-মুল-পদার্থদিগের প্রায় নকল 
অগ্নঃইডই দ্রাবকোতৎপান্ক অক্লাইড. অর্ধাৎ উহার! জলের সহিত মিশ্রিত 

হইয়। ঠিন্ন ভিন্ন দ্রীবক উৎপাদন করে। 
৬৯ পরীশ্ফ। ।-_পূর্বে যে ছুইটী বোতলে গন্ধক ও ফস্ফরাস. পোড়।ন হইয়াছে (৬৫ ও 

৬৬ পরীক্ষা! দেখ), তন্মধ্যে নীলবর্ণ লিট মনের দ্রাবণ ঢলিয়। উত্তমরূপে শালেোড়ন কর ; উক্ত 

প্রাবগ নোহিতবর্ণ ধারণ করিবে। 

ইহার কারণ এই যে? গন্ধক ও ফস্ফরাপ, অক্সিজেনের সাঁহত মিলিত 

হইয়া! যে সকল অক্সাইড. প্রস্তত করিয়াছে, তাহারা দ্রাবক ধর্ম বিশিষ্ট ।* 

বেসিক অক্সাইড. -বেসিক্ অল্লাইড. দিগের মধ্যে কতকগুলি 

ক্ষার-ধর্ম-সম্পনন (411591179 ) এবং অপর গুলি ক্ষার বা অন্য ধর্ম বিশিষ্ট নহে 
€ 60081 )। 

৭* পরীক্ষ।। ইতিপূর্ধেব যে বোতলে মাগনেসিরম্ ধাতুর তার দগ্ধ কর! হইয়াছে 
€৬৭ পরীক্ষ| দেখ), তাহ। পরীক্ষ। করিলে তন্মধ্যে এক প্রকার খেতবর্ণ পদার্থ দগ্ধাধশিঞ্ থাকিতে 

দেখা যায়| এই পবার্থকে মাশনেনিয়ম্ অন্লাইড. কহে। ভহ। স্যাগটনপিয়ম্ ধাতুর সহিত 

অসিজেনের রাসায়নিক. সম্মেলনে উৎপন্ন। লোহিত লিট মনের দ্রাবণ অল্প পরিমাণে এই 

'বোতঙ্গে্ মধ্যে ঢাপিয়। উত্তমরীপে আলোড়ন কর; জ্রাবণর্টা অল্প নীলবণ ধারণ করিবে। ইহা 

ঘার! ম্যাগ নেসিয়ন্ অক্সাইড, নামক, বেণিক্ অক্সাইড টা ঘে দামান্ত ক্ষার ধর্ম সম্পর, তাহাই 

প্রমাণিত হয়। | ঢ 

মেল জআাবক স সংযোগে নাল লিট সদৈর জাবণ . ভারি এবং ক্ষার সংযোগে রি 

নট অসের বণ নীলবর্শ ধারণ করে. : ও 

কস্ট শপ প্র শনির অপ“ স্পা 



৫৬ ব্সায়ন-সুত্র । 

পোটানিরদ্ ও দোঁডিয়ম্ ধাতুর অক্পা/ইভ গুলি উগ্র ক্ষার-ধর্শ-সম্পর» 
এ কারন এই ছুইটা ধাতুকে ক্ষার-ধাতু (£১116911016919) কছে। 

বেনিক্ অল্পাইড, গুলি ভ্রাবকের সহিত সহজে মিলিত হৃইয়। দ্রাবক 
ভেদে নানাবিধ লধণ প্রস্তত করে। জিগ্ক অক্সাইডের সহিত নল্্ফিউরিক্ 

এনিডের বাঁপায়নিক সন্গিঙ্গন উপস্থিত হইয়া নিতা (7100 9010126) 

নামক লবণ প্রস্তত হয় । 

পার্ অক্সাইড--এই শ্রেণীর অক্সাইড সমূহে পৃর্বোক্ত ছুই শ্রেণীর 

অক্সাইড. অপেক্ষা অক্সিজেনের পরিমাণ অধিক থাকে; ইহাদিগকে দগ্ধ 

করিলে অক্সিজেন নির্গত হয় । মাঙ্গানীজ. ডাই-অক্সাইড ২ লেড. ডাঁই-অক্সাইড. 

(৮৮১০: ) প্রসূতি এক একটী পার্-অক্সাইড.। পার্-অল্লাইড দিগের সহিত 

উগ্র সন্ফিউরিক্ এসিড. মিশ্রিত করিয়। উন্ধাঁপ প্রয়োগ করিলে অকিটদৈন্ গ্যান্ 

নির্গত হর, এবং উগ্র হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সহিত মিশ্রিত হইয়া উত্তপ্ত হইলে, 

ক্লোরিণ, গ্যাস্ উৎপন্ন হয়। 

দ্রানক (20195 1 

দ্রাবকোতপাদক অক্সাইড. ধিগের সহিত জল মিশ্রিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন দ্রাবক' 

উৎপন্ন হইয়া থাকে । দ্রাবকগুলি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত-_ 
(১৯) খনিজ দ্রাবক (11801680100 [8115019] 20105 )। 

(২) অর্গ' নক্ দ্রাবক (07%2010 ৪০105 )। 

হাইড্রোক্লোরিক্ এপিডও সল্ফিউরিক্ এসিড, নাইটিকু এসিড, ইত্যাদি- 

খনিজ এবং সাইটি ক্'এপিডও টার্টারিক্ এসিড. প্রতৃতি অর্থানিক্ দ্রাবক। সকল 

ড্রাবফেই সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ধর্ম লক্ষিত হইয়া থাকে-- 

(ক) আম্বাদন করিলে অয়তা বোধ হয় । 

(খ) নীলবর্ণ একখণ্ড লিট্মদ্ কাগজ দ্রাবক মধ্যে নিমজ্জিত হইলে 

উহ লোহিতবর্ণ ধারণ করে। 

€(গ) ধে কোন কার্বনেটের সহিত মিশ্রিত হইলে ন্কুটন ( 8761৮৫3- 

9০০৩ ) হইয়া! কার্ধনিক্ এসিড. গ্যাস্ নির্গত হয়। 

( ঘ) ফিনল্থ্যালিন্ € চ030105000911) ) নামক পদার্থের ত্াবণে ক্ষার, 



লবণ যৌগিক । ১৫৭ 

পদ্দার্থ মিশ্রিত হইলে বে গোলাপী বর্ণ উৎপন্ন হয়, তাহা ড্রাধক সংস্পর্শে বর্ণহীন 

হুইয়। যায়। 

(৯) মিথিল্ অরেঞ্জ * (1901১101876) নামক পদার্থের ড্রাৰণ ড্রার্ধ 

ংযোগে লোহিভব্ণ ধারণ করে। 

বেস্ (8856 )। 

যে, পণার্থ কোন একটি দ্রাবকের সহিত মিলিত হইয়া দ্র(বকের ধর্ম সম্পূর্ণ 

রূগে নষ্ট করতঃ নৃতন ধর্শনম্পরন একটী পদার্থের সৃষ্টি করে, তাহাকে বেস্ 
কছে। সচরাচর ধাতুর অক্সাইড. গুলি বেস্ নামে অভিহিত। 

ক্ষার-পদার্থ (41101 )--ধাতুর অল্মাইডের মধ্যে যেগুলি জলে 

দ্রবণীয়, তাহারা ক্ষার-ধর্মীক্রান্ত (410911059 ) এবং ক্ষার নামে অভিহিত । 

ইহাপিগের মধ্যে পোটাপিয়মূ, পোভিয়ম্, ক্যাল্লিয়ম্ ও বেরিয়ম্ ধাতুর অক্সাইড, 
সর্ব প্রধান। এই মক্সাইডভ গুলি ক্ষতকারী ক্ষার (08910 81411 ) অর্থাৎ 

শরীরের কোন স্থানে অধিকক্ষণ লাগাইলে প্রদাহ ও ঘা হয়; উগ্র লাইকার্ 

'এমোনিয়াও একটী ক্ষতকারী ক্ষার। ক্ষার পদার্থদিগের মধো সাধারণতঃ নিশ্ন- 

লিখিত ধন্ম পরিলক্ষিত হযর়_- 

(ক) ইহারা বিশ্বাদ। মুখে দিলে বমনোদ্রেক হয় । 
(গ) লাল লিট মস্ কাগজ হহাদিগের সংস্পর্শে নীলবর্ণ হয়। 

( গ) হরিদ্র| নাখান কাগন (00১00 79109*) ইহাদিগের রি 

'মেটে লালবর্ণ (1370৬1॥) ধারণ করে। 

(থ) ফিনল্থ্যাপিনের* বর্ণহীন ভ্রাবণ ক্ষার সংযোগে গোলাপীবর্ণ ধারণ 
করে। ্ 

(চ) মিথিল্ অরেঞ্জের ভ্রাবণে দ্র(বক সংযোগে যে লোহিতবর্ণ উৎপন্ন 

হয়ঃ তাহা কার মংযোগে নষ্ট হুইয়। যায়। 

লবণ (5215 )। 

ইতিপূর্বে উক্ত হইয়।ছে যে, ভ্রাবকের সছিত বেমের মিলন উপস্থিত হইয়! 
রঃ 

সা সপররসম এ পট, পপ পপ পা থা সক ১ 

..* লিউমসের গায় ইহার1ও বর্ণ পরিবর্তন করিয়। পদার্থের আয়ত্ব বা কারের পরিচয় প্রদান 
করে । ইংরাজীতে এই তীয় পনার্থকে ইণ্ডিকেটায্ (114)০3801) কে 



১৫৮ রসায়ন-দৃক্র | 

এমন একটী অভিনব-গুণ-বিশিই পনার্থ উৎপন হয়, যাহা বেন, বা প্রীবরু- 

এতছুডয়ের মধে) কোনটীরই ধর্ম প্রদর্শন করে না; এই নবজ।ত পদার্থ লবণ 

নাষে অডিহিত | লবণ বলিলেই কেবল খাদ্ক-লবণ বুঝায় না। দ্রষবক ও বেস্, 

পরস্পর মিলিত হইলে স্ব স্ব ধর্ম বিবর্জিত হইরা ষে নূতন ধর্ম-বিশিই যৌগিক 

পদার্থ উৎপাদন করে, তাহাকেই লবণ কছহে। চুন ও কাব্বনিক এপিড. সংযোগে 

চ1-খড়ি প্রস্থ ত হয়, চা খড়ি একটা লবণ। এতট্রিনন সোভাগ!, সোর!, ফট - 

কিরি, হীরাকশ, প্রসূতি পদার্থ গুলিও এক একী লবণ। লবণ তিন প্রকার, 

বথা-- 

৯ম পুর্ণ লবণ ( 01711151571) 

২য়। 'অপূর্ণ বাঁ হাইড্রোজেন্যুক্ত লবণ (401৭ 5910) । 

৩য়। অল্মাইড -মিশ্রিত লবণ (84510 9911 )। 

পূর্ণ-লবণ-_হাইড্রোজেন্ দ্রাবক মাত্রেরই একটা উপাদান। কোন ধাতুর 

লবণ প্রান্ত হইবার সময় দ্রাবকন্থ ইড্রোজেনের স্থান উক্ত ধাতু দ্বারা 

অধিরুত হয়, বথা-%/0+1025004-285904+ 227 এখানে সল্ফিউরিক 

এপিড-স্কিত হাইড্রোজেনের সমস্ত স্থান জিস্ক, ধাতু দ্বারা অধিরুত হইয়া 

জিন্ক সল্ফেট (%100 9010)16 ) নামক লঙণ প্রস্তুত হইয়াছে । এইরূপে 

দ্রাবকের ভাইড্োজেনের সমন্ত স্থান-ধাতু ছারা অধিকৃত হইয়া! যে লবণ উৎপন্ন 
হয়, তাহাকে পুর্ণ লবণ কছে। 

হাইড্রোজেন্-যুক্ত লবণ-দ্রাবকে হাইড্রোজেনের স্থান ধাহু 

দ্বারা আশিক কূপে অধিকৃত হইয়া নে লবণ উৎপন্ন হয়ঃ তাহাকে অপূর্ণ 

বা ্াইড্রোজেন্যৃক্ত লবণ কহে। বাই-কার্বনেট, অফ সোডা (81-০9:০- 

7809 ০1 9348 ) একটী হাইড্রোজেন-ধুক্ত লবণ। ইহার সান্কেতিক চিন্ক' 

47005 3 এস্লে সোডিয়ম্ ( ৫8.) ধাতু কার্ধনিক এনিড. ( 8৪005) 

হইতে হাইদ্রোজেনকে আংশিক জূপে স্থানচ্যুত করিয়াছে । হাইডোজেন্কে 

সম্পূর্ণরূপে স্থানচ্যুত করিলে কার্ন্মনেট্ অব. সৌডা (82005) নামক পুর্ণ লবণ 

উৎপন্ন হ্য়। * 

অক্সাইড, মিজ্রিত লবণ--কোন ধাতুর লবণের সহিত এ ধাতুর বেদ্- 
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(হাইভ্স্সাইড.).মিশ্রিত খাকিলে উদ্ধণ লবণকে' অফ্লাইড -মিজ্রিত লবণ বা বেসিক 
সল্ট কহে। হোয়াইট লেড. (17165 1580) ইহার একটা উদাহরণ স্থল; 

উহ্থাতে কার্ধনেট অব. লেড, নামক সীস ধাতুর কার্বনেটের সহিত উক্ক ধাতুর 

হাইড ঝ্লাইড-মিশ্রি১ থাকে । 

“ইকৃ” ও “আস্” শব্দান্থ ড্রানক--কোন কোন অধাতু মুল- 

পদার্থ বিভিন্ন পরিমাণ অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া একের অধিক 

দ্রাবকোঁৎপাঁদক অল্লাইড প্রত্বত করে; যথা--505 এবং ৪০১ । এন্থলে' 

গম্ধকের এক পরমাণু, অকিজেনের ওই ও তিন পরমাণুর সহিত মিলিত 

হইয়া! বথাঁক্রমে সল্ফাব্ ডাই-অন্সাইভ, (50১1 ও সল্ফার্ ট্র/ই-অক্লাইড. 

(50) নামক ছুইটী ভিন্ন দ্রাবকোৎ্পাদক অক্সাইড. উৎপাদন করিয়াছে; 
ইহারা জলের সহিত মিশ্রিত হইলে যথাক্রমে সল্ফিউবস্ এসিড. 
(35411)1501905 400, 85908 1 এবং সল্ফিউরিক এপিড ($0172010 

401) [75904 নামক দুইটা দ্রাবক প্রস্তুত করে। অধিক পরিমাণ 
তাক্সিজেন ঘটিত অল্সান্ড্ হইতে যে দ্রাবক উৎপন্ন হয়, রাসায়নিক 

পণ্তিতেরা তাহাদিগের অন্তে “ইক” (10) শঞ্ধটী যোগ করেন এবং অল্প 

পবিনাঁ। “অক্সিজেন্ঘটিত অক্সাইড, হঈতে যে দ্রাবক উৎপন্ন তয়' তাহা দিগের 

আস্তে “অন্” (9৭) শব্দটা নোগ কারয়া উভয়বিধ ড্রাবকের অধ্যে পার্থক্য 

স্কাপন করেন। এস্থলে সল্ফার্ ডাঈ-অক্লাইড (30) হইতে যে দ্রাবক 
উৎপন্ন হইয়াছে? '্তাহা সল্ফিউরলস, এদিড. (৯1010010105 4010) নামে 

অভিহিত এবং সন্ধার উ্।ই-অক্স(ঈড 1509) হইতে বে ভ্রাবক উৎপন্ন 

হইয়াছে, তাহা! সল্ফিউিক্ এসিড. (90119071000) নামে পরিচিত । 

“ইক্” শব্দান্ত দ্রাবকগুলি বেসের সহিত মিলিত হইয়া যে লবণ প্রস্তত 
করে, তাহাদের আস্তে “এট” 9866) শঘ্ঘ যোগ করা হয়) যেমন জিঙ্ক, সল্ফেট্ 

(2100 501000906) ; এস্থলে জিঙ্ক, ধাতুর অক্সাইড. সল্ফিউরিক্ এসিডের 
সহিত মিলিত হইয়া এই লবগ উৎপাদন করে। | 

“অন্” শব্ান্ত ড্রীবকণ্লি বেসের সহিত মিলিত হইলে যে সকল লবণ 

উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের অস্তে £*আইটু ঢছ), শব্দ যোগ করা যায় যেমদ . 
পোটানিয়ম্ নাইটাইটু (1১002591৮07 বাতোত) ; প্রস্থলে পো্টাসিয়ম্ ধাতুর 



ও রলায়ল-পুত্র। 

'অক্লাইডের সহিত লাইট্রদ্ এপিডের মিলন উপস্থিত হইয়া এই লবণ 

স্উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

আকিঞ্েনের শ্বর্ধপ নিরূপণ (05955) ১1 একটা দাঁপ-শলংক! 
'স্বালিয়। নির্ববাপিত কর এবং অগ্নি-মুখ খাকিতে থাকিতে অন্সিজেন্ গ্যাসের মধ্ বায়গ ঝয় ) 

স্টহ। ততক্ষণাৎ পুন: প্রচ্ছবলিত হইয়! উঠিবে । 

২।--একটদী বোতল নাইটিক্ অল্লাইড. গান (3202) দ্বার। পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে 

বঅকিজেন্ প্রবেশ করাও । উক্ক গ্যাস, অকিজেন্ সংযে।গে রঞ্তবর্ণ ধুষোৎপাদন করিবে । 

অক্সিজেনের পরিমাণ শিরূপ1--পুর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, 

ক্লোৌরেট অফ. পটাণে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে অক্সিজেন নির্গত হয়। ক্লোরেট্ 

অফ পটাপের সাঙ্কেতিক চিত্র 1০105; ইহ দ্বার! বুঝা ফায যে ৩৯ তাগ 

ওল্পনের পোটাসিক্বম্ঃ ৩৫'৫ ভাগ ওজনের ক্লোরিণ, ও ৪৮ ভাগ ওজনেব 

অক্িজেন একত্রে সম্মিলিত হইয়া ক্লোরেটু অফ. পটাশ. উৎপন্ন হয়| এই 

পদ্র্থে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে অক্সিজেন প্রথমতঃ কিয়ৎ পরিমাণে নির্গত 

হুয়। পরে উল্তাপের আধিক্য হইলে সমস্ত অক্সিজেন্ই বহির্গত হইয়! যায়; 

বা -- 

(১) 2001093-100101+:0]+09 
(২) 010 - ৮১০17 205 

এস্থলে ক্লোরেটু অফ. পটাশ, বিশ্লিষ্ট হইয়! প্রথমতঃ পাক্কেরেট 
অফ. পটাশও ক্লোরাইড, অফ. পো্টাসিযম্ ও অক্সিজেন উৎপাদন করে। 
পরে অত্যধিক উত্তাপ সংখোগে পারেররেট অফ. পটাশ, বিশ্লিষ্ট হইলে 

ক্লোবাইড. অফ. পোটাসিয়ম্ ও অক্িজেন্ ' উৎপন্ন হয়। অতএব দেখা 

যাইতেছে ক্লোরেট অফ. পটাশে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে তন্মধ্যস্থ সমস্ত 
অন্সিজেন্ই নির্দত হইয়! বায়। 

উপরোক্ত রাণায়নিক প্রতি-ক্রিয়। দ্বারা নির্দি্ই ওজনের ক্লোরেট অফ. 
পট্টাশ, হইতে কি পরিনাণ অকিজেন্ প্রাপ্ত হওয়া যাহতে পারে, তাহ! অঙ্ক 

কপিয়া সহজে নির্ণয় করিতে পারা যায়। আমরা পূর্ধেই বণিয়ঃছি যে, 

পোটাপিয়ম্ ক্লোরেটের সাঙ্কেতিক চিহ্ন 1010১, স্ৃতররাং ইহার আণবিক গুরুত্ব 
১২২৫ (€ (৮৮,৩৯+01-৩৫৫+0 ০৪৮) এবং উত্তাপ নংযোগে ডন 
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ধইতে দমন্ত অফিজেন্ই বহির্গত হইয়া! যয়ি। যদি ১২২৫ ভাগ ওজনের 

ক্লোরেটু অক. পটাশ.হইতে ৪৮তাগ ওজনের অক্সিজেন্ প্রাপ্ত হওক যায়, 
তাহা হইলে যে কোন নির্দিষ্ট ওজনের ক্লোরেট অফ. পটাশ, হইতে কত অক্মিজেন্ 

পাওয়া যাইবে, তাহা ভ্রেরাশিক'দ্বার! সহজেই নিণাত হইতে পারে । 

জীব ও উদ্ডিদের শ্বাস-ক্রিয়া--অকিজেন গ্যাস প্রাণীদিগের 
জীবন ধারণের প্রধান অবলশ্ন। আমরা নিশ্বীদের সহিত বাবুস্থিত অক্সিজেন্ 
গযাস্ গ্রহণ করিয়া খাঁকি; ইহা ফুসফুদ্মধ্যস্থ রক্ের সহিত মিশ্রিত হ্হয়! 

সমস্ত শরীরে পরিচালিত হয় এবং মৃদ্ধ দহন-ক্রিয়া দ্বার! শরীরের উত্তাপ 

সংরক্ষণ করে। শরীরের অন্যন্তরে এই দহন-ক্রিয়ার ফলম্বর্ণপ কার্কনিক্ 

এপিড. গ্যাস নামক যে দুষিত পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহার অধিকাংশ 

প্রশ্থাসের সহিত নির্গত হইয়া যাঁয়। এইরূপে জীবগণের অবিরাম শ্বাস-ক্তিয়। 

দ্বারা বারুগ্িত অগ্নিজেনের লোপ এবং তৎপরিবর্তে কার্বনিক এসিড. 
গ্যাসের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হইবার সম্ভাবনা এবং এরূপ দুশ্িত বাঁু জীবগণের 

জীবন ধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী । কিন্ত করুণাময় পরমেশ্বর অন্য 
এক আশ্ব্য কৌশল দ্বারা এই বিপৎপাত্ের সম্পূর্ণ নিরাকরণ করিয়াছেন | * 
আমরা থেরূপ নিথাসের সহিত বাতু হইতে অক্মিজেন্- গ্রহণ করিয়া থাকি, 

উদ্ভিদের দিবাঁভাগে বায়ু হইতে কার্বনিক্ এসিড. গ্যান্ গ্রহণ করিয়া 
থাকে। উদ্ভিদের পত্রস্থিত হরিতর্ণের ক্লোরোফিল্ (€01010:001 )- নামক 

পদার্থ হুর্ধ্যালোক সাহায্যে উক্ত গ্যাম্ হইতে কার্বন পৃথক করিয়া বৃক্ষের 
শরীর পোষণের নিমিত্ত সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং অক্সিজেন গ্যাস 
বাধ মধ্যে পরিত্যাগ করে। এস্থলে দেখা মাইতেছে যে, জীব, 
জগতের শ্বাস-ক্রিয়া দ্বারা যে কার্ধনিক্: এসিড, গ্যাস দুষিত 
বণিয়। পরিত্যক্ত হয দিবাভাগে উড্ভিদ-পগত়্, তাহা গ্রহণ করে এবং 
উদ্তিদ-গ যে অক্সিজেন্ গণাপ, অনাবগ্তক্ বলিয়া পরিত্যাগ করে, জীর- 
জগ দ্বারা) তাহাই নিখাসন্ধপে গৃহীত হয়! এইরূপে উদ্ভিদ ও জীষ- 
অগতের বিপরীত কায ছার! বাবু সর্ব স্বাভাবিক থাকিল্না জীবদ- 

 খ্ুরাগাপঘোগী হইয়া থাকে |. 
রাক্সিকালে কুর্ধযালোফের অভাবে উপরোক্ত ৮ স্থগিত « থাকে। প্রস্থলে 

১৬. 



১৬২ | রসারন-সুব্র। 

বল। কর্তব্য যে উদ্ভিদেরাঁও জীবগণের স্তায় নিশ্বানরপে অক্সিজেন্ গ্রহণ ও 
প্রশ্থাসরূপে কার্দনিক্ এসিড. গ্যাস্ পরিত্যাগ কাঁরয়া থাকে। 

ওষধরূপে ব্যবহার--অক্লিজেন্ গ্যাস্ উধধরূপে ব্যবন্বত হইয়া থাকে। 
ফুস্ফুদ-গ্রদাহ (৮5501001718) প্রভৃতি রোগে ফুম্ফুদ্ শ্বকার্যে অপটু হয় 
বলিয়া! শ্বাস-ক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয়, এ কারণ বাযুস্থিত অক্সিজেন 
উত্তমরূপে রক্কের সহিত মিশ্রিত লইতে পারে না! এবং রক্ত শোধিত না 
হওয়াতে শ্বাসরোধে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । এরপ স্থলে বিশুদ্ধ অক্িজেন্ গ্যাস্ 
নল সাহায্যে নিশ্বাসের সহিত ফুপফুসের মধ্যে প্রবেশ করাইলে উহা রক্ত শোধন 

করিয়া! অনেক রোগীর জীবন ধারণের উপায়স্বরপ হুইয়৷ থাকে। অহিফেন 

তারা বিষাক্ত হইলে শ্বাসরোধ দ্বারা রোগীর মৃত্যু ঘটিয়৷ থাকে; এরূপ অবস্থায় 
অকিজেন্ প্রয়োগ ঘারা উপকার লাভ হইবার সম্ভাবনা । 

০) 

ওজোন্ (0920926)। 

সাক্ষেতিক চিহ্ন 03 ; আণবিক গুরুত্ব ৪৮। 

ইহা অক্িজেনের একটা ভিন্ন রূপ শাত্র। ওজোন্ ঘন অক্সিজেন ব্যতীত 
আর কিছুই নে) ৩ ভাগ অক্সিজেন ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়। ২ ভাগ ওজোন্ প্রস্তত 

করে। যখন কোন একটা মূল-্পদার্থ ছুই বা ততোধিক বিভিন্ন আকারে অবস্থিতি 
করে, তখন উহ্া্দিগকে এ পদার্থের এলোট্রপি-ঘটিত রূপ (4119007010 001078) 

এবং মূল-পদার্থের এইরপ প্রকৃতিকে এলোট্টপি (11900]5) কছে। ওজোন্ 
অক্সিঞেনের এবং হীরক ও গ্রাফাইট কার্বনের এলোইপি-ঘটিত রূপ। 

'প্রিন্তুত-করণ-প্রণালী ।--১ম। বারু বা অক্সিজেন গ্যাসের মধ্যে 

ভড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করিলে অক্সিজেন, খনত্ব প্রাপ্ত হয় এবং উচ্ছার 
বিয়ধংশ ওজোনে পরিণত হয়। * 

'। খ১ পরীক্ষা ।--সিমেনের গুঞজান্ উৎপাদক নলের (8:6760+5 09৩) মধ্যে অকিজেন্ গ্যাম,_ 

প্রধেণ কয়া এবং ননটা ব্যাটারি ও রুম্কফের কুলের সহিত সংঘুক্ত করিয়া! উদ্মধ্যে পৃহৃ- 



ওজোন্। ২] ১৬৩ 

তড়িৎশ্রার (81157 61৩০01০ 0190118185) উৎপাদন কর। নলের অগর খ হইতে ওয়োদু | 

নির্গত হইবে 1! একখ€ কাগজ পৌটাসিয়ম্ জাইওডাইড. ও শেতসায়ের প্রাবণে দিক বরা বল . 
হইতে নির্গত গ্যাদেয় যখ্যে ধারণ করিলে উহা নীলবর্ণ হইযে। 

২য়। ফল্ফরাল্ আর্্ বায়ু মধ্যে অনাবৃত অবস্থায় রাখিলে ওজোন্ 

প্রস্তুত হয়। 

৭২ পরীক্ষ। ।_-এফটা জাল্ত মুখ বড় কাচের বোতলের মধো অল্প জল রাখি! তন্মধ্যে 

একথও ফসূফয়াস্ এরাগভাবে স্থাপন কর যে উহার অল্পাংশ মাত্র জলের উপরিভাগে অযস্থিতি 
করে । পরে একটি কাচের ছিপি দ্বারা বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া দাও; ১০ ধা ১৫ বিপিট 

পরে একগও কাগজ শ্বেতসার ও আইওডাইড অক. পো্টাপিয়দের বিষ ভ্রাবণে পিক করি 
তন্মধ্যে নিমজ্ভিত কর ; কাগজখানি নীলবর্ণ হইয়। যাইবে । ইহা ঘ্বার। বুঝ! যায় যে বোতলের 
মধো ওজোন প্রস্তত হইয়াছে। 

স্ববূপ ও ধর্া।--ওজোন্ বর্ণহীল। আবৃহ্ঠ বাবীয় পদার্থ। ইহার 
এক প্রকার গন্ধ আছে; তড়িৎ্যস্ত্র চালাইবার সময়ে বায়ুস্থিত অক্ষিজেন্ 
তড়িৎ-জ্রাব সংঘোগে ওজনে পরিণত হয় বলিয়া এই গন্ধ অনুভূত হইয়! থাকে। 
এই একই কারণে বজ্জাঘাতের পর বানু মধ্যে এক প্রকার গন্ধ অন্গভূত 
হয়। এই গ্যাস্ অক্সিজেন্ অপেক্ষা ১৫ ও৭ অধিক ভারী । সমধিক 

চাপ ও শৈত্য সংযোগে ইহা তরলাবস্থায় আনীত হইয়াছে। ওজোনের 
একট ধর্ম এই যে ইহা পোটাসিরম্ আইওডাইডের দ্রাবণের সহিত 
একত্র হইলে দ্রাবণ হইতে আইওডিন্কে বিষুক্ত করে। "অতঃপর উক্ত 
দ্রাবাণ শেবত-সারের মণ্ড (98101 08969) যোগ করিলে আইওডিন্ শ্বেত 

সারের সহিত মিপিত হুইয়। একটী নীলবর্ণ পদার্থ উৎপাদন করে। এইরূপে 
ওজোনের স্বরূপ নিরূপিত হয় | ওজোন একটা অকিজেন্পপ্রদায়ক 

( 0:10197হ ) পদার্থ । অর্গানিক পবা সহিত একত্রিত হইলে ইহা 
অক্িজেনে নিশিষ্ট হুইক়্া বায় | এজন্ত বহু জনাকীর্দ নগরের অর্গানিক্ 

পদার্থ মিশ্রিত বাঁধু মধ্যে ওজোলের অগ্তিত্ব দেখিতে “পাওয়া ধায় না। 
সমুদ্রের এবং উচ্চ পার্কত্য.প্রদেশের বায়ুতে ইহ বিস্কমান থাকে । কেছ 
কেহ বলেন যে ওজোন্ ম্যালেরিয়! ও কলেরার বীজ নাশক | ওজোন্ উদ্ভব 
বর্ণ নাশ করে (91680085 20007)। 



১৬৪ রসায়ন-সৃত্র । 

ম্ব্প নিকপণ--১। একখও কাগজ পো্টাদিয়মু আইওডাইড, ও স্বেতসারের 

মিশ্র প্রাবণে নিঞ্ত করিয়া ওজোন্ গ্য/সের মধ্যে রাখিলে নীলবর্ণ হউয়। যায়। 

এই পরীক্ষ।টি একেবারে জ্রমশুন্য নহে; নাইটিক্ অল্লাইড., হাইড্রোকেদ্পার- 
অল্লাইড, প্রসৃতি অপর কয়েকটি গ্যান্ও এইকপ প্রতিক্রিয়। প্রদর্শন করে । 

২1 একখও লাল লিট সস্ কাগজ আইওডাইড. অফ. পোটামিয়মের ভ্রাবণে মি করিয়। 

ওজে।ন্ গয।দের মধ্যে ধারণ করিলে উহ! নীলবর্ণ হইয়া যায়। 

নাইটি.ক্ অক্সাইড প্রতি উপরোক্ত অপর কয়েকটি গ্যাস্ মংযোগে এব্সপ 
পরিবর্তন সংঘটিত হয় না। এই পরীক্ষা দ্বারা ওলোন্কে এ সকল গযাম হইতে 
পরথক করিতে পার! যায়। | 

৩। ল্লোহিতোপত্ত কাচনলের মধ্যে ওজোন্ প্রবেশ করাইলে উহা! অক্সিজেন গ্যাসে পরিণত 

হয়; এক্ষণে পো্ট।সিয়ম আইগুডাইড. এবং গেতসারের দ্রাবণে সিক্ত কাগজ থণ্ড নলনিঃস্যত 

. এই গ্যামের মধ্যে ধারণ করিলে উহা পূর্ববব নীলবর্ণ হইয়া যায় না । 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

হাইড্রোজেন (5010£620) 1” 

সাঙ্কেতিক চিহ্ন নি, পারমাণবিক গুরুত্ব ১০৯৮ । 

্রীষ্টায় ষোড়শ শতাব্দীতে প্যারাশেল্শস্ (7১8:50913) এই মুল পদার্থ 

আবিষ্কার করেন) অগ্ঠাদশ শতাব্দীর শেব ভাগে ক্যাভেন্ডিস্ (0%5300151) 

সবিশেষ আলোচন। করিয়। ইহার ধর্ম নিরূপণ করিয়াছিলেন । 

ইতিপুর্বেবে উক্ত হইয়ছে হাইড্রোজেন জলের একটা উপাদান; প্রতি 

নয় ভাগ এজনের জলে এক ভাগ ওজনের হাইড্রোজেন বিস্তমান থাকে। 

এতদ্যতীত ইহ! উদ্ভিদ ও জীবদেহের একট প্রধান উপাদান এবং বায়ূ 
মধ্যেও অল্প পরিমাণে বিদ্যমান আছে। 

প্রস্তত-করণ-প্রণালী-_নানাবিধ উপায়ে হাইড্রোজেন্ প্রস্তত করিতে 
পারা বায়) প্রধান কয়েকটা উপায় নিম্নে লিখিত হইল। 

১ম! সৌডিয়ম্ বা পোটাপিয়ম্ ধাতু জলের সহিত এককব্রিত হইলে সহজ 
উত্তীপেই জলকে 1বশ্লেষণ করির হাইড্রে।জেন্ গ্যাস, উৎপাদন করে? যথ।১+- 
বি০+17১0- 21014 1নূ, 

৭৩ পরীক্ষা ।__স্ষুত্র একখণ্ড সোডিয়ম্ ধাতু একটা বক্র তাত্রভারের অথভাগে সংলগ্ন 

তারের জালের মধ্যে আব করতঃ জলপুর্ণ নিমমুখ কাচপাত্রের মধ্যে প্রবেশ করা । 

হাইড্রোজেন্ গ্যাস্ বুদ্বদাকারে জালের ছিপ্র দিয়। নির্গত হইবে এবং জলকে স্থানচ্যুত করিস! 

কাচপাত্রের মধ্যে সঞ্ত হইবে । 

পোটাসিয়ম্ ধাতু জলে নিক্ষিপ্ত হইলে জিয়া উঠে; তাহা পুর্বে প্রদর্শিত 

হইয়াছে! জলের অক্সিজেনের সহিত পোটাসিফম ধাঁ তুর রাসায়নিক মিল 

উপস্থিত হইয়া এত অধিক উত্ভীপ উদ্ভূত হয় যে, বিষুক্ত হাইড্রোজেন গ্যাস. 
অপিয়া উঠে; এ কারণ পোটাসিয়ম্র পরিবর্তে সৌভিক্ম্ ধাতু জঙ. হইতে 

হাইড্রোজেন গ্রস্তত করিবার জন্য ব্যবহত.হয়।, 

এ. ২য়। লৌহ, দস্তা প্রভৃতি কতকগুলি ধার (হত অলমিপ্রিত সল্ফিউরিক্ 
বা হাইডোক্লোরিক্ এসিউ. একত্রিত হইলে উভয়ের 'মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া, 



১৬৬ _ রসায়ন-সুত্র । 

উপস্থিত হইয়া হাইড্রোজেন গ্যাস. উৎপর হয়। সচরাচর দস্তা ও সন্ফিউরিক্ 

এনিড. এই গ্যাস, উৎপাদনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। 

৭৪ পরীক্ষা ।--একটা আয়তনুখ কাচের কৃপী (মলন্ক, ঘ155%) ব। বোতলেন্ব ( £৮চিত্র, ক) 

ছিপিতে ছুইটী ছিদ্র করতঃ একটার মধ্য দিয়া ফনেল যুক্ত কাচনল (খ) বোতলের তলদেশ 
পর্যন্ত এবং অপর ছিত্ত্র ছার্ী একটা দ্বি-বক্র কাঢনল (গ) বোতলের গলদেশ পর্যাস্ত 
প্রবেশ করাও । বোতলের মধ্যে কতকগুলি গ্র্যানুলেটেড জিঙ্ক * ( 009000180৩0 2170) 

হজ চিত্র। 

রাখিয়া ছিপি বন্ধ করিয়। দাও । পয়ে ফনেঙ্সের মধা দিয়! জলমিশ্রিত সল্ফিউরিক্ এপিড. 
(১ শাগ লল্ফিউরিক এপিড. ও ৫ ভাগ জল) উত্ত বোতলের মধ্যে ঢালিয়। দাও। 

অধিলন্ষে হাইড্রোজেন গ্যাস্ উৎপন্ন হই! বক্র কাঁচনল খা! নির্গত হইতে খাকিবে। 
এইরাপে কিয়ৎক্ষণ গ্যান. বাহির হুইয়। মেলে পর রবরের নল ঘর] বন্র কাচনলটা অপর 

একটা কচনল্লের সহিত সংযুক্ত করির। উহাকে জলপূর্ণ!নিম্মমুখ একটা কাচপাত্র (ঘ) মধ্যে 

পরবে করাইলে হাইড্রোজেন গ্যাস্ তন্মধ্যে সঞ্চিত হইবে । নিরনুখ কাচপাত্রটা (ঘ) অপর 
একটী জলপূর্ণ কাচপাত্র (চ) মধো রক্ষিত]হয়। ূ 

কি্ৎক্ষণ অপেক্ষ! করিয়। হাইড্রেঞ্জেন্ গাস. সঞ্চয় করিবার হেতু এই যে, 
(ক) বোতলের মধ্যে যে বায়ু থাকে তাহ! সম্পূর্ণূপে নির্গত হইয়া ধাওয়া 

অবশ্তক। নচেং বায়ু ও হাইড্রোজেন একত্রে মিশ্রিত হইয়া একটা শ্ফোট-প্রবণ 

শিশ্র-গ্যাস, (8801931%9 701501৩)উতৎপন্ন হয়) উহ! কোনরূপে অগ্নিসংযুক্ক 

হইলে-সশবয ক্ষোটন উপস্থিত হইয়া! বিপংপাতের সম্তাবন!। এক্সন্থ বোতলের বাধু 
অম্পূর্ণদ্দপে বহির্থত হইয়। গেলে পর হাইদ্রোজেন্ গ্যাস, সঞ্চয় করা কর্তব্য । 

ওয়। ঝোহিতোত্বগ লৌহ, জলের সহিত একত্রিত হইলে উহা! জলকে 
সস 

* দৃত্ত। গলাইযা তল জলে নিক্ষেপ করিলে গ্র্যান্থুলেটেড. জিব, গুদ্থত হয়। 



হাইড্োজেন।। ্ ১৬৭, 

বিশ্লেষণ করিয়। হাইড্রোখেন্ গঠাস,. উৎপাদন করে। পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে 
যে পোটাসিয়ম্ ও দোডিয়ম্ ধাতু সহঙ্জ উত্তাপেই জলকে বিশ্লেষণ করেঃ 
কিন্তু লৌহ প্রভৃতি অপর কয়েকটা ধাতু লেহিতোতপ্ত না হইলে এই ক্ররিগ্সা 
ংসাধিত হয় না। একটী লৌহ-নির্মিত নলের মৃব্যে কতকগুধি লৌহ- 

শল[ক! পূরিয়া গ্যান, বাঁতিতে লোহিতোত্তপ্ত করতঃ এক মুখ দিয়। তম্মধো 
জঙ-বাণ্প প্রবেশ করাইলে উহা বিগ্রিষ্ট হুইয়৷ যায়; অক্িগেন্ লৌহ-শলাকার, 

সহিত মিশ্রিত হইয়া ম্যাগনেটিক অক্সাইড. অফ. আয্বরণ, নামক যৌগিক 
প্রস্তুত করে এবং হাইড্রোজেন গ্যাস, নলের অপর মুখদিয়! নির্দত হইতে 

থাকে। কাঁচনল সংযোগে এই গ্যাস, পূর্ববৎ নিয়মুখ অলপূর্ণ পাত্রে সঞ্চয় 
করা যাইতে পারে। 

পর্থ। জলমধ্যে তড়িং*প্রবাহ সঞ্চালন করিলে অক্সিজেন ও বিশুদ্ধ 

হাইড্রোজেন্ গ্যাস. উৎপন্ন হয়। জল তড়িং-অপরিচালক বলিয়! উহাতে 
অল্প পরিমাণে সল্ফিউরিক্ এলি, মিশ্রিত করিলে বিশ্লেষণ-ক্রিয়। সহজে 

সম্পাদিত হয় (৩৫ পরীক্ষ। দেখ )। 

স্বক্ূপ ও ধর্ন্__হাইড্রোজেন্ গন্ধহীন, বর্ণহীন, শ্ব।দবিহথীন। অদৃশ্য, বায়” 
বীয় পদর্থ। হাইড্রোজেন বায়ু অপেক্ষা ১৪৩৯ গুণ ও অক্সিজেন অপেক্ষা 
১৬ গুণ লঘু; ইহ! আবিষ্কৃত মুল-পদার্থ সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা লঘু পদার্থ । 

হাইড্রোজেন্-পূর্ণ পাত্র অনাবৃত রাখিলে হ্বল্পক্ষণের মধ্যে হাইড্রোজেন্ 

উড়িয়া যাক্স এবং বায়ু উহার স্থান অধিকার করে; একারণ এই গ্যাসপুর্ণ 

অনাবৃত পাত্র সর্ধদ] নিম্সসুখে রক্ষিত হয়। : 

4৫ পরীক্ষা ॥ একটি কাচপাত্র নি্মমুখ করিয়। উহ!র মুখের লীচে একটি হাইড়োজেন্ 

পূর্ণ পাত্র অনপে গল্পে উদ্ধ মুখ কর। হাইড্রোজেন বায়ু অপেক্ষা লঘু যলিয়। উর্ধে উত্থিত হইয়া 

নিরমুখ পাত্রে সঞ্চিত হইবে; এক্ধণে একটি জলস্ত বাতি উত্ভয় পাত্রের মধ্যে প্রবেশ 
করাও; নিম্মুখ পাত্রের মুখে হাইড়ে|বেদ্ নিতে খাবে ফিন্তু উন্মুখ পাত্রের মুখে কোন 

শিখ! দেখিতে পাইবে নাঃ কারণ হাইড জেন্ বায, জপেক্ষ। লঘু খলিযা। উহ! হইতে ইতিপূর্বে 

নির্গত হইয়। গিয়াছে 

০ হাইড্রোজেন গ্যান, যে বাদ অযঃপক্ষা লু তাহ. গশ্গাহদিত ঘট রী 
ছারা শুদ্দররণে প্রমাণিত হয 



৯৬৮. রসায়ন-সুত্র । 

৭৬ পরীক্1।--একটা রবর্ বা কলোডিয়ন্ (0011০802) নির্শিত বেলুরু (991092) 

হাইড্রৌজেন্ গ্যাস. ্বার। পূর্ণ কয়। বেলুন্ ম্ফীত হইলে উহার মুখ হুত্র দ্বার। বন্ধ করতঃ 

ছাড়িয়। দাও--বেলুন্ উদ্ধে উঠিয়া যাইবে । 

যে দকল প্রকাণ্ড বেলুন আরোহীর সহিত আকাশপথে উদ্ভীরমান হয়, 

হাইডডোঙ্গেন বা! কোল্গযাস, (ইহাঁও বায়ু অপেক্ষা লন) দ্বারা উহাদ্িগ্কে 
পূর্ণ করা যায়। 
শি পরীক্ষ। ।_-জলে সাধান গুলিয়। উহার মধ্যে হাঈডেোজেন্ গা।স, প্রবেশ করও । 

সাবানজলের বুঙদগুলির মধো হাইড্রোজেন্ থাকে বলিয়। উহারা লবুত্ব হেতু উপরে উডিয়। 

বাইবে। 

সাবানের জলে হাইডেনজেনের পরিবপ্তে বা প্রবেশ করাইলে বুদদগুলি 
গুরুভাঁর হেতু উদ্ধগাঁমী ন! হইয়। নিষ্নগামী হইয়া! থাকে । 

হাইভে জেন বায়ুর ন্যায় শব্ধবহ নহে। ইহা দাহা পদার্থ, দীপালোক সংযোগে 

জলিতে থাকে কিন্তু অকিজেনের স্কাঁয় দহুন কার্ষ্যের সহায়তা করে না। 
৭৮ পরীক্ষা ।-_হাইঢোজেন্-পূর্ণ বোতল দিয়মুখ করিয়। তগ্মধো তার-সংলগ্র একটী হবলস্ত 

বাতি প্রবেশ করাও। হাইঠেজেন্ বোতলের মুখে নিপ্প।ভ শিখ! বিস্তার করিয়। অলিতে 

থাকিবে কিন্তু বতিটী নিবিয়া যাইবে (৬ চিত্র দেখ)। 

হাইডেোজেন্ জলিবার সময় বাযুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া! 

জল প্রস্তত করে। 

গ্ঙ পরীক্ষ।। (৫৯ চিত্র, ক) একটী কাচ কুপী (0155) 7 ইহার মধ্যে নন (2190) ধাতু, 

আছে । (খ) ফ্মেন দিয়া জল-মিশ্রিত দল্ফিউদ্মিক এসিড ,ঢাঁলিলে দত্ত! ও ভ্রাবক মিলিত হ্ইয়। 

হাইডৌজেন্ গ্যাস, উৎপন্ন হয়ুএবং উহা! (গ) ন্ল দিয়! নির্গত হইতে, আাকে ) (গ)-নলেয, 



হাউড়োজেন্। ১৬৭ 

মুখে দীপালোক সংযোগ করিলে হাইড্রোজেন গান, যলিতে থাকে । ' একটা শুষ্ক কাচের পা 

(ঘ) হাইডোজেনের অলস্থ শিখার উপর ধারণ কর, পাত্রের, অতান্তর়ে জলবিশু সঞ্চিত হব্থে $ 
এই সক জলবিন্দু কোথা হইতে আদিল? হাইডে জন্ দগ্ধ হইবার 

কালে বারুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া এই সকল জি উৎপন্ন: 
হুইয়াছে। ৰ 

হাইড্রোদ্রেনের শিখা নিপ্রল্গ ও. বর্ণহীন, কিন্ত উক্ত শিখার তাঁগ* 
মাত্রা অত্যন্ত অধিক | স্বপ্ন লৌহের তার এই শিখার মধ্যে ধারণ করিলে 

অনতিবিলে ভ্রব হইয়া অগ্নি-ুণিঙ্গ বিকীরণ করে এনং প্রাটিনদ্ ধাতুর 
তার অবিলম্বে লোহিতোত্বপ্ত হইয়া উঠে। 

প্যালেডিয়ম্ প্র্যাটনম্ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতু হাইড্রোজেন্ গ্যাদ্ শোষণ 
করিতে পারে । 

ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে হাইড়োজেন্ গ্যাঁদ, বামু বা অক্সিজেনের 
সহিত মিশ্রিত হইলে একটা ক্ফোটন-শীল মিশ্র গ্যাস. উৎপর হয়। দীপাযোঁক 
সংযোগে ইছার দশব ক্ফোটন হইয়া থাকে । 

৮* পরীক্ষা । একটি জপ দোড়াওয়াটারের বোতল জলপূর্ণ অপর একটি খা্রে 
নিমনমুখ করিয়া নিমজ্জিত করতঃ ছুই আয়তন হাইড্রোজেন ও এক আয়তন অন্নিজেন দ্বারা 
পূণ কর। পরে বোতলটা উত্তমরূপে ছিপি ছার! বন্ধ করিয়া উহার উপরে কাপড় জড়াও 
এবং ছিপিটী খুপিয। বোতপের মুখে দীপালোক সংযোগ কর) পিস্তলের শব্দের ম্যায় গ্রচঞ 
শব্দ করিয়া উভয় গ্যাস্ মিলিত হইবে। : 

৮১ গরীক্ষ। ।-_একটা গুল্টামিটার (৬০1০0৪৩৮ )নামক মন্ত্রে অল্প পরিম!ণ নল্ফিউরিক 

এসিড. মিশ্রিত জল, রাবিয়! ভড়িৎ-কোষ[খসীর সহিত উহ্থাকে সংঘুক্ত কর । জল বিশ্লি 

হইয়। হাইডোজেন্ ও অক্সিজেন একতে মিশ্র গ্যাস্ রূপে নির্গত হইবে। এই মিশ্র 

গ্যাস্ একটি পিতলের পাত্রে রক্ষিত সাবানের জলের মধ্যে গ্রাবেশ করাও। সাবানের 
জলে বুদ্ধূদ উৎপন্ন হইলে ভল্টামিটার্টী সরাইগ়া বু দগুলিতে' দীপালোক সংঘোগ কর়। 
মিশ্র গ্যাস্ পূণ সাবানের বুম দগুলির সশন্ক্ফোটন হবে! 

| এই কারণে হাইড্রোজেন, গযান.জালাইতে হইলে যে বোতলের মধ্যে উহা 

উৎপাদন করা যায়? তাহা. উইতে 'বাছু সম্পূর্ণরূপে নি্ষাণিত হই গেলে 
গুরু নলের মুখে দীপালোঁক সংোঁগ . করা উচিত) নচেৎ বোতবস্থ বু 
ও. হাইড্রোজেন উভয়ে মিপ্িত হইক়্া একটা মিশ্র গ্যাস. উৎপাদন করে 
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এবং আলোকসংধোগে তাহার ক্ষোটন উপস্থিত হইয়া যোতগ ভাঙ্গিয়! 

শরীরে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা । হাইড্রোজেন গযাম্ আলাইবার পূর্বে এ 
বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। 

হাইড্রোজেন্ আলাইবার সময় একটা শব্ধ হয়। ইহার কারণ এই যে, 
হাইড্রোজেন অলিবার সময় বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হয় এবং 
এই মিলনের সময় একটা স্ফোটন (780103101) ) হইয়। থাকে । যদি ছুই 
মুখ খোলা একটী কাঁচনলের মধ্যে হাইড্রোজেন জালান যায়) তাহ! হইলে এই 

ক্ষোটন এত শীঘ্র একটাৰ পর আর একটী সংঘটিত হইতে থাকে যে বংশী 
ধ্বদির স্তাঁয় এক প্রকার সুর উৎপন্ন হয়। ইংরাজীতে ইহাকে 9178108 
1910৪ কহে। নল সক ব৷ মোটা হইলে দুরের তারতম্য লক্ষিত হয় । 

৮২ পরীক্ষ!। -একটী ছুই মুখ খোল! কাচনলের মধ্যে হাইড্রেেজেনের শিখা প্রবেশ 

করাও, বংগীধবনির গায় একটি দুর উৎপন্ন হইবে। 

কয়েকটী মোটা ও সরু ঢই মুখ খোল! কাচনল পাশাপাশি সজ্জিত করিয়া 
প্রত্যেকটীর মধ্যে এক একটা হাইডে্টোজেনের শিখা প্রবেশ করাইলে 

ভি ভিন্ন সুর উৎপন্ন হয়। এই উপায়ে একজন বৈজ্ঞানিক একটা বাস্ত- 

যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন । 

অত্যধিক চাপ ও শৈত্য সংযোগে হাইড্রোঞ্জেন্ গ্যান তরল ও কঠিন অবস্থায় 
আনীত হইয়াহছ। 

হাইডেঁজেনের সহিত অপব কোন মুল-পদার্থের রাসায়নিক মিলনে যে 
যৌগিক প্রন্তত হয়, তাহাকে হাইডু/ইড. ( [90:05 ) কহে। 

রাসায়নিক মিলনের ৪র্থ নিয়ম $--বায়বীয় মূল পদার্থ অথবা অপর 
কোন মূল-পদার্থ বাম্পাবস্থায় যে আয়তনে (৮০10176) হাইড়েপোজেনের সহিত 
মিলিত হয়, তাহা স্থির করিয়া রাসায়নিক পঙ্ডিতের! মূল-পদার্থ সমূহকে মনাড়, 
ডায়াড়, প্রভৃতি কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন । 

পরীক্ষা! ঘবার! প্রমাণিত হইয়াছে যে, এক লিটার্ (14156) ক্লোরিণ) এক 
লিটার্ হছাইনড্রােনের সহিত মিরিত হইয়া ছুই লিটার্ হাইড্রোক্লোরিক এসিড, 
ধাপ্প উৎপাঞ্ছন করে। ক্লোরিণ কখনই সম আয়তন ব্যতীত অল্প বা অধিক 
পরিষাণ হাইডোজেনের সহিত মিলিত হইতে পারে নাঃ কিন্ত এক লিটার 
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'অক্িজেন্ ছই লিটারের ন্যুন পরিমাণ হাইড্রোজেনের সহিত কখনই মিলিত 
হইতে পারেনা এবং এই মিননে দুই-পিটার্ জল-বাঙ্গ উৎগর হইয়া 
থাকে। পুনশ্চ এক পিটার্ নাইট্রোজেন হাইড্োজেনের সহিত মিলিত 
হইতে হইলে শেষোক্ত পদার্থের তিন লিটারের ন্যুনে কখনই উভয়ের 
মিলন হইতে পারে না এবং এই পরিমাণে উভয়ে মিলিত হইলেও দুই লিটাবু্ 
মাএ এমোনিয়া গ্যাস্ প্রস্তুত হয়। এইরূপে এক'লিটার্ কার্ধন (বায়বীয় 

অবস্থায়) চারি গিটারের নুন পরিমাণ হাইডেণজেনের সহিত মিলিত হইতে 
পারে ন। এবং এই পরিমাণে মিলিত হইয়। ছুই লিটাব্ মাত্র মার্শ, গ্যাস্ (31815 

৪১) উৎপাদন করে। হ্বাইড্রোক্লোরিক্ এসিডের ফমিউলা৷ [701 লিখিত হয় 
বলিয়া জল, এমোনিয়া এবং মার্শ গ্যাসের ফমিউলা। যথাক্রমে চ০০, খৈলুঃ 
এবং ০154 রূপে প্রদর্শিত হইয়। থাকে। 

যাবতীয় মৃশ পদার্থের এক পরমাণু পদার্থের এক আয়তন ( ৬ 910106 ) 

বলিয়। গৃহীত হইয়৷ থাকে । 

এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, ক্লোরিণও অক্সিজেন নাইট্রোজেন বা কার্বনের 
এক আয়তন ( ৮০197) ) অর্থাৎ এক পরমাণু হাইদ্রোজেনের সহিত মিলিত 

হইবার জন্ত ধথাক্রমে হাইড্রৌজেনের ১) ২ ও ও ৪ আয়তন বা পরমাণুর 

প্রয়োজন হয় কিন্ত হাইড্বোঞেনের পরিমাণ এইরূপ বিভিন হইলেও উহাদিগের 
মিলনে যে সকল যৌগিক উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের পত্রিমাণ কখনই ছুই আপ্ূতনের 
অধিক হয় ন]। ্ 

এই সকল রাসাপননিক মিলনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলে আমরা উৎপাদক 

গ্যাস. দিগের পরম্পরের মধ্যে এবং তাছাঁিগের আক্তনের সমছি ও উৎপন্ন 

পদার্থের আরতনের মধ্য, একটী সরল সম্বন্ধ (9100015 £9186100 ) দেখিতে 

পাই। পুর্বে যে সকল উদ্দ[হরণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে-- 

উৎপাদক পদার্ধদিগের মধ্যে--১:১৭ ২:৯১ ৩:১১ ৪১৯ 

এবং উৎপাদক এবং উৎপন্ন পদ্দার্থদিগের মধ্যে--৯:২$ ৩:২১ ৪:২১ ৫২ সম্বন্ধ 

বিস্তমান রহিয়াছে, দেখা যায় ।' 

». ইতিপূর্বে পদার্থ সমূহের পরস্পরের মধ্যে পলাসায়নিক মিলন সংঘটিত হইবার 
তিনটা নিয়মের বিষয় বর্ণনা কর] হইয়াছে । এই তিনটা নিয়ম ব্যতীত বাস্ববীয় 
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মূল-পদার্থদিগের মধ্যে রাসায়নিক মিলনের আর একটা ( ৪র্থ) নিয়ম আছে৷ 
ইংবাজজীতে ইহাকে 08 1059807918৬ 06 02560015 $0101063 কহে 1 

ইহার ইংরাঁী সংজ্ঞা এই$--06 ০0100776310) 1)10)) 68,56003 5101036210- 

053 00101)10 19921 2. 917)01৩ 16918001700 0116 21001167 ৪170 0 010৪ 

%010002 01 (1)6 £6301611)0 0:০900০%. 

পরমাণুর ধৃতি-শক্তি € ৮215009 0£1316716109)-যে সকল মূল- 

পদার্থের এক পরমাণু হাইড়োজেনের এক 'পরমাণুর সহিত মিলিত হয়; তাহা- 
দ্রিগকে মনাড (1000790 0৫ 19107921970) কহে। ক্লোরিণও বোমিন, 

আইওডিন্ প্রভৃতি এক একটা মনাড. পদার্থ। 
কোন মুল-পদার্থের এক পরমাণু হাইড্রোৌজেনের ছুই পরমাণুর সহিত মিলিত 

হইলে, উক্ত পদীর্থকে ডায়াড, পদার্থ (1080. ০7 131%918115 ) কহা বায়) 

যেমন অক্সিজেন, গন্ধক ইত্যাদি। 
কোন মুল-পদার্থের এক পরমাণু হাইডোোজেনের তিন পরমাণুব সহিত মিলিত 

হইলে উক্ত পদার্থ ই্রীয়াড. (1080 ০1707581900) বণিয়। অভিহিত হয়) 

ষথ! নাইটোজেন্, ফস্ফরাস্, আসে নিক ইত্যাদি । 
কোন মুল-পদার্থের এক পরমাণু হাইড্রেজেনের চারি পরমাণুর সহিত মিলিত 

হইলে এ পার্থ টেট্রাড. (18080 01151182151) ) বলিয়া উক্ত হয়; যথা 

কার্বন, সিলিকন্ ইত্যাদি । 
এইরূপে কোন কোন মূল-পদ্দার্থ পেণ্টাড ( [0617120. 01061028107) ), 

হেক্সাড ( 17590 0 13658%8121)1) প্রভৃতি ও হইয়া থাঁকে। 

এই নিয়মানুসারে মুল-পদার্থদিগকে মনাড ২ডাঁয়ড, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে 

বিভক্ত করা যাঁয়। | 

মূল-পদার্থদিগের এক একটী পরমাণুর,বিভিন্ন সংখ্যক হাইড্রোজেনের পরমাণুর 
সহিত মিলিত হইবার শক্তিকে পরমাণুর ধৃতি-শক্তি কহে। ইংরাজীতে ইহা? 
ভ্যালেন্সি (ড21600য 014101110 6৫ 6150051705) নামে পরিচিত । 

মাত 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
জল (7151) 

(হাইড্রোজেন্ মনক্লাইড.)। 

সাঙ্কেতিক চিহ্ন নু 20 আশখবিক গুরুত্ব ১৮। 

পৃথিবীর মধ্যে তিন "ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল এবং স্থলের মধ্যেও অগ্লপ[ধিক 

পরিমীণ জল বিমান রহিষাছে। বাষুমণ্ডলে জল বাম্পাকারে সর্বদা বিচ্যদান 

থাকে । উদ্ভিদ ও জীবদেহে জল প্রচুর পরিমাণে বিষ্কমান আছে; জঙগ 

ব্যতিরোকে কি উদ্ভিদ*কি জীব, কিছুই বচিতে পারে না। জীব-দেহ হইতে 

গ্রথ্থান, ঘন্ম, মল, সূত্র প্রহৃতির সহিত অল অনবরত অল্লাপিক পরিমাণে নির্গত 

হয়। খাগ্ঘগ্থিত জণ ও পানীয় দ্বারা উক্ত ক্ষতিপূরণ হইয়া খাঁকে। বুক্ষ-পত্র 
হইতে জল নিয়ত বাশ্পাকারে উড়িয়া যায়; বৃক্ষ-মুল ভূমি হইতে জল আকর্ষণ 
করিয়া এই ক্ষতি পূরণ করে। 

প্রথর সুর্য কিরনে সমুদ্র ও মগ্তান্য অলাশনন হইতে জল বাশপরপে আকাশে 

উথিত হর এবং বনু উদ্ধপ্থিত শীতল বায়ু সংস্পর্শে ঘনীভূত হইয়া মেঘে পরিণত 

হুর। সমবিক শীতল বারুপংস্পর্শে মেঘ অধিকতর ঘনীভূত হয় এবং শৈত্যের 
পরিমাণ অন্ুনারে বৃষ্ট। তুবার বা করকার্ণে পৃথিবীতে পতিত হইলে নদী, 

প্রস্রবণ, হুদ প্রভৃতি জলাশয়ের উৎপত্তি হইয়! থাকে এবং ইহাঁরাই পুনরায় 

সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়! শোষণজনিত পূর্ব্ব ক্ষতি পুরণ -করে। 

পুর্বে জল একটী মূল-পবার্থ বলিয়া পরিগণিত হইত। প্রাচীন আরধোর। 
পাঁচটা মাঁশ্র মূল-পদার্থ স্বীকার করিতেন--ন্ল াহাদিগের মধ্যে একটী।, 
তীহাঁরা জল অতি পবিত্র পৰার্থ বলিয়া! বিবেচনা করিতেন এমব কি ইহাতে 

দেবত্ব আরোপ করিতে কুষ্টিত হয়েন নাই। . বাস্তবিক জীবনধারণ ও 
্বাস্থারক্ষার নিমিত্ত বিশুদ্ধ অল এতই প্রয়োজনীয় পদার্থ যে দুরদর্শী প্রাচীন 
হিনদুগরণ উহা দম্যক্রূপে, উপনান্ধি করিয় জনসাধারণ, বারা জল কোনিরূপে 

অপবিত্র হইবার আশঙ্কায় জলকে দেখতা বলিয়া রর্শদা করতঃ উহার বিশুদ্ধতা 

সহরক্ষণে বত্বখীল হইয়াছিলেন। 



১৭৪ রসায়ন-সুত্র । 

প্রাচীন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগন জলের মৌলিকত্ব বিষয়ে হিন্দুদিগের সহিত 

একমতাবলন্বী ছিলেন, কিন্তু ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে রসায়ন-তত্ববিদ্ ক্যাভেগ্ডিস্ প্রতি- 

পাঁদল করেন থে জল একটী যৌগিক পদার্থ | দুই আয়তন (10 /0101105) 
হাইড্রোজেন ও এক আয়তন (079 ০1000) অক্সিজেনের মধ্যে রাসায়নিক 

ংযোগ উপস্থিত হইলে জল উৎপন্ন হয়, ইহ! তিনিই প্রথমে আবিষ্কার করেন । 

ভ্রলের উপাদান-_-তড়িং-প্রবাহ দ্বারা জলকে হাইড্রোজেন ও অকিিজেনে 

বিশ্লেষণ করিতে পারা যায়ঃ এইকূপে বিষুক্ত দুইটা গ্যাসের আক্বতন মাপ 

কগিলে দেখ! যায় ষে হাইড়েশোজেনের আয়তন অক্সিজেনের আয়তন অপেক্ষা; 

দ্বিগুণ । ভড়িৎ-প্রবাহ দ্বার! জলের বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়া পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, 

(৩৫ পরীক্ষা দেখ )। পরীক্ষার নিমিত্ব যে ছুইটা নল ( 8৪শ চিত্র, খ ও গ), 

গৃহীত হইয়াছে, তাহাঁদিগের একটীতে (খ) অক্সিজেন ও অপরটীতে (গ) দ্ধিগুণ. 

আয়তনের হাইডেজেন্ সঞ্চিত হইয়াছে। ইহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জলের" 

উপাদান ছুই আয়তন হাইডেোজেন্ ও এক আয়তন অক্সিজেন্। 

পশ্চান্বপিত যন্ত্র (৬০ চিত্র) সাঁহায্যেও আমরা তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারা জলকে, 

বিশ্লেষণ করিতে পারি। 

৯৩ পরীক্ষ। ।--এই যন্ত্রটার তিমটী নলের (ক, খ, গ) মধো পরস্পর এরূপ সংযোগ আছে 

যে, (গ) নলে জল ঢালিলে উহ! অপর ছুইটী নঙ্ে প্রবেশ কফিতে পারে। ক ওখ নলের 

উর্ধমখ এক একটা শু ছিদ্রযুক্ত কাচের ছিপি দ্বার আবদ্ধ এবং নিঙ্গ প্রদেশে এক একটী 

প্লাাটিনম্ ধাতুর তাঁর কাচ ভেদ করিয়। নলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । নলের অভ্ত্তরস্থিত 

তারের প্রান্তভাগে এক একখানি শ্ল্যাটিনম্ ধাতু-ফলক সংলগ্ন রহিয়াছে । দুইটী কাচের ছিপি: 

খুলির। (গ) নলসংযুক্ত গেলকের দুখে একটা ফনেল(০:১791) লাগাইয়! তনাধ্যে অল্প সল্ফিউরিকৃ, 

এসিড. (মিশ্রিত জগ ঢাল এবং (ক) ও (খ) নল জলপূর্ণ হইলেই ছুইটী ছিপি বন্ধ করিয়া দাও ও 
জল ঢাল। বন্ধকর। এক্ষণে ললাাটিনম্ তার হুইটীর বহিঃপ্রাস্ত ( ঘ ও চ) ৪টা কোবযুক্ত গ্রোতের 

ভড়িৎকোবাবলীর সহিত সংযুক্ত করিলেই নলের অভ্যান্তরস্থ জলমধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত 

হইবে এবং জল বিশিষ্ট হইয়! ছুইটী গ্যাদে পরিণত হইবে । (ক) নলে যে পরিমাণ গ্যাস্ সঞ্চিত 
কয়, (খ) নলে তাহার দ্বিগুণ পরিষাপ গ্যাস, উৎপন্ন হইবে। এক্ষণে কাচের ছিপি খুলিয়! 

দিলেই এই দুইটা গ্যাস-নির্গত হইতে খাকিবে। (ক) দল হইতে নির্গত গ্যাসের মধ্যে একটী' 

অগিমুখ দীগশ পাকা ধারণ কর, উহ্থা তৎক্ষণাৎ প্রজ্ছলিত হুইয়! উঠিবে। (খ) নন হইতে 
নির্গত গানে একটা আলোক সংযুক্ত কর, উহ। অল্প শব্ধ করিয়া জলিয়। উঠিযে। এতদ্বারা 



হাইড়োজেন্। ১৭৫ 

এ ৮ নিহত ও 

৬* চিত্র! 

প্রমাণিত হয় যে জল বিমল হইয়! ( ক) নলে অক্সিজেন ও (প) নগে হাইড়োজেন্ সঞ্চিত 

হইয়াছে, এবং জলে যে পরিমাণ অল্নিঙ্েন্ থাকে, হাইড্রৌোজেনের পরিমাণ তদপেক্ষ ছিগুপ। 

তড়িৎ ভালরূপে পরিচালন করিবার নিমিত্ত জলের সহিতি জল্প পরিমীণে নম্ফিউরিক এসিড 

মিশ্রিত করিবার প্রয়োজন হয়। 

এক্ষণে দেখা যাঁউক যে ছুই আয়তন হাইড্রোজেন ও এক আয়তন 
অফিজেনের রাসায়নিক মিলন উপস্থিত হইলে জল প্রস্তত হয় কি না। 

৮৪ পরীক্ষ। |--ইউডিয়মিটার্ (20010276667 ) নামক কতিপয় কিউবিক সেন্টিদিটারে 

বিস্তকক একটী কাচ নির্সিত একমুখ গোলা নল পারদ ভ্বার। পূর্ণ করতঃ নিজসুখ ঝরির! পারদ- 

পূর্ণ অপর একটা পাত্রে স্থাপন কফর। নলের বন্ধমুখের ছুই গাঙে” ছুইটা ক্ষ পর্যাটিনম্ তার 
কাচ তে? করিয়া নলের অতাস্তরে প্রবিষ্ট থাকে । এক আয়তন অন্িজেন্ ও ছুই আয়তন হাই- 

ড্রৌজেন্ গাস্ নলের মধ্ো প্রবেশ করাও । পরে নলের খোলামুখ বৃদ্ধাঙ্ছুলি বা! একখণ্ড রঘর্ দবায়। 

তুদৃচরূপে আবদ্ধ করত: উপরোক্ত দুইটি ঈা্টিনম্ ভায়ের বরি্দখ গড়িৎ-কোযাবলীর সহিত. 

সংযুক্ত একটা প্রবর্তন ভূঙুলের ছুই পরাতের সহিত দীংলয় কিয়া মলের অভ্যন্তরে উড়িং 
স্ুলিষ উৎপাধদ করিলে অগসিজেন্ ও হাইডোজেনের রাদায়দিফ দিলন উপস্থিত হ্যা! জল 



১৯৩ রসায়নস্পুত্রে । 

পরস্তত হইবে। এক্ষণে নলের মুখ হইতে অঙ্গুলি বা রধর্ অপ্সার্িত করিলে পারদ উত্দে 

উিত হইয়। নলের যে স্থালে গ্যাস, সঞ্চিত ছিল, তাহা অধিকার করিধে। 

উপরোক্ত পরীক্ষায় নলের মধ্যে যে জল উৎপন্ন হইস্না থাকে, তাহার 

পরিমাণ এতই অল্প যে উহা! ইউডিয়শ্রিটারের মধো 'মকিঞ্চিংকর মাত্র স্বান অধি- 

কার করে) সুত্তরাঁং বে স্থান ইতিপূর্বে ২'আয়তন হাইড্রোজেন ও ১ আম্মতন 

অক্রিজেন্ দ্বারা অধিরুত ছিল, তাহা এক্ষণে পারদ দ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে। যদি ছই 

আয়তন হাইড্রোগেন ও এক আয়তন অক্সিজেন, এই পরিমাণ ভিন্ন অপর কোন 

পরিমাণে জল উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে ইউভিয়মিটারের মধ্যে হাইড্রোজেন ঝা 

অক্সিজেনের কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকিত, স্থতরাং পরীক্ষান্তে নলের সমন্ত স্থান 

পারদ কখনই অধিকার করিতে পারিত না । 

এতদ্বারা প্রমাণিত হয় ঘে ছুই আয়ন হাইড্রোজেন এক আফ়্তন অক্সি- 

ক্সেনের সহিত মিলিত হইয়! জল গ্রস্ত ত করে । অন্যবিণ পরীক্ষী দ্বারা স্থিরীকক 

হইয়াছে যে ছুই ভাগ ওজনের হাইড্রোজেন ১৬ ভাগ ওজনের অক্সিজেনের 

সহিত মিলিত হইয়া জর প্রস্তত করে, একারগ জলের সাঙ্কেতিক চিহ্ন [730 

এবং ইহার আণবিক গুরুত্ব ১৮ ([2-২+০9-০১৬)-১৮। 

শ্বরূপ ও ধন্শ্-ইবিশ্ুদ্ধ জল স্বচ্ছ এবং বর্, গন্ধ ও স্বাদবিহীন। জল 

একন্থানে অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করিলে নীলবর্ণ দেখায়। সমুদ্র'ও গভীর 

জলাশয়ের জল এই কারণে নীল বলিয়া গ্রতীত হয়। 

পর্বের ধারণা ছিল বে আকাশের বর্ণ প্রতিফাঁণত হইয়া সধুত্রের জলের বিডি 

বর্ণ উত্পাদন করে। বর্তমান সময়ে পণ্ডিতগণের মত এই যে জলের হুক্মু অণু 

সমূহ দ্বার! হু্ধযালোক চতুদ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সমুদ্র জলের গাঢ় নীলবর্ণ উৎপাদন 

করে। বিক্ষিপ্ত আলোক-রশ্ির দৈর্ঘ্যের ন্যনাধিক্য অন্গুবারে জলের বর্ণ এবং 

উঞ্ত বর্ণের গাঢ়ত্বের গ্রভেদ লক্ষিত হয়। 

জলের প্রাকৃতিক আকার তিন প্রকার; তাপ-মাত্রা ভেদে ইহা কঠিন, 

তরল ও বাম্পাকারে অবস্থিতি করে। 

সতি শীতল হইলে যখন জল বরফ হুইয়! জমিয়া যায় তখন উহার তাপ” 

জাত্র! 0০) যত্তক্ষণ বরফ গলিতে থাকে? ততক্ষণ উহায় এ একই. তাপ- 

মাঝ. থাকে, কিন্ত একেবারে গলিয়া যাইবার পর. অঙোর ভাপ-দাা ক্রমশঃ 

' ধাড়িতে থাকে । 



জল। ১৭ 

0০ ও ১০০০০ এর মধো যে কোন তাপমাত্রার জল তরল বি 

থাকে । 

সহম্র ( [011191) বাযু-চাপে (৩৯ ইঞ্চি বা ৭৬৪ মিলিমিটার্) ১৪৬০৫ 

তাপ-মাত্রায় জল ফুটিয়] থাকে । অত্যুচ্চ পর্বতের উপর বাষু-চাঁপ ( 409- 
71)9110 70759859019 ) অপেক্ষারত অল্প; সুতরাং তথায় ১০০০ অপেক্ষ। নুন 

তাপ-মাত্রায় জল ফুটিয়া থাকে। জল ফুটিবার তাপ-মাত্রার নানাধিক্য লক্ষ্য 
করিয়া কোন্ স্থান কত উচ্চ, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায়। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে বরফ যতক্ষণ গলিতে থাকে, উহার তাপ-মাজা 
0০ এর অধিক হয় না, এবং জল যখন সহজ বায়ু চাপে ফুটিতে থাকে, তখন 
উহার তাঁপ-মাত্রা ১৯০০ এর অধিক হয় না। এই ছুই তাপমাত্র! পরিবর্তন. 

গীল নহে বলিয়। সেন্টিগ্রেড. তাপমান-যন্ত্র নির্াণকালে ইহার! নিম্বাঙ্ক এবং উদ্বাঙ্ক 
দ্ধূপে গৃহীত হয় ( ১২ পৃষ্ঠ। দেখ )। 

যদিও ১০০ তাপ-মাত্রায় জল ফুটে ও বাম্প।কারে উড়িয়া যায়, তথাপি 

লহজ তাপ মাত্রাতেও (0117875 16010918105 ) জল হইতে অনৃস্তভাবে 

থাম্প উ্থিত হয়। কোন পাত্রে অল্প জল ঢালিয়া অনাবৃত অবস্থায় রাখিয়া 

দিলে হুই' এক দিবসের মধ্যেই পাত্রী শুষ্ক হইতে দেখা বায়। ভিজা! কাপড় 
টাঞ্াইয়া দিলে উহ শীঘ্র শুফ হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে জল সহজ 
তাপ-মাত্রাতেও অৃশ্ঠ বাম্পাকারে পরিণত হুইয় উড়িয়া! যায়। 

নদী, হুদ, সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয় হইতে জল এইরূণে বাশ্পাকারে উর্ছে 
উখিত হইয়া! বায়ু মধ্যে জলবাশ্পরূগে অনৃষ্ঠভাবে অবস্থিতি করে। জল-বাশ্প 

বায়ু মধ্যে অল্লাধিক পরিমাণে সর্বদাই অর্ৃশ্তভাবে বিগ্থমান থাকে। বায়ু 

মধ্যে জল বাশ্পের পরিমাণ অল্প থাকিলে উক্ত বায়ু অজলকে অধিকপরিমাণে বাম্পের 

আকারে শোষণ করিতে সক্ষম হর। শীতকালের বাসুতে জল-বার্পেব 
পরিমাণ অল্প থাকে 7 বর্ধাকালের বাষুতে উহা! অধিক পরিমাণে থাকে, সেই 
জন্ত ভিজা কাপড় বর্ষাকাঁলে অধিক বিরন্থে শুক হয়। এইরূপে সমুদ্র, হুদ 
প্রভৃতি জলাশয় হইতে জল প্রতিনিয়ত বাম্পাকারে উর্ধে উত্থিত হইয়া বায়ুর 
ফন্লত্ব সম্পাদন করে এবং মেধ বৃষ্টি, শিলা, শিশির, কুঙ্থাটিকা, তুষারপাত 
প্রভৃতি নৈস্িক ঘটন! উৎপাদন করে 1 

৯ 



১৭৮. " রলায়ন-সুরর 

জলের. প্রসারণ ও সঙ্কোচন--তাপ সংযোগে পদার্থের প্রসারণ 

এবং শৈত্য সংযোগে সঙ্কোচন একটা সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম হইলেও জল্ 
সম্বন্ধে ইহার কিঞিৎ ব্যতিক্রম লক্ষিত হইয়া থাকে । জল শীতল হইলে ৪০০ 

পর্ধ্যস্ব আয়তলে সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু ইহার ন্াযুন তাপ-মাত্রায় সন্কুচিত না হুইয়! 
জ্ুম়শঃ আয়তনে প্রসারিত হইয়। বশেষে 0০ তাপ মাত্রায় বরফ হইয়া 
ময় যায়। এস্থলে দেখ। যাইতেছে যে ৪০০ তাঁপ-মাত্রায় জলের যে আয়তন 
থাকে, ০0০ তাপমাত্রা শীতল হইলে উহার আয়তনের বুদ্ধি সংসাধিত হুয়, 
স্থুতরাং যে পরিমাণ জল ৪০০ত্তে এক ছটাক পাত্রে ধরে, তাহা উক্ত তাপ- 
মাত্রার উর্ধে ব নিম্নে আনীত হইলে সেই পাত্রে তাহার আর স্থান সন্কুলান্ 
ছয় নাঃ প্রপারণ দ্বারা আগ্নতনের বৃদ্ধি হেতু কিয়দ্ংশ পড়িয়! বাঁর। জল ৪০ 

জ্নাপঃমাত্রায় সম্পূর্ণ সঞ্চুচিত হইয়া সমধিক, ঘনত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়া এ তাপ- 

মাত্রার এক ছটাক জল অপর যে কোন তাপ-মান্রার এক ছটাক জল অপেক্ষা! 

স্ধ্িক ভারী। এজন্ত ৪০ তাপ-মাত্রা, জলের ঘনত্বের সর্বোচ্চ সীমা 
(910 010 [9605185 0£ 1857) রূপে পরিগণিত হয় । 

জলের প্রপারণ ও সঙ্কোচন সম্বন্ধে এই বিশেষ নিয়ম শীত-প্রধান দেশে 

জর্বত্তদ্গের জীবন ধারণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । শীতকালে নদী, হৃদ, 
যুদ্ধ প্রতি জনাশয়ের উপরিভাগস্থ জল বাযুসংস্পর্শে শীতল হইলে গুরুত্ 
হেস্ছু জলাশয়ের তলদেশে নামি যায় এবং নিয়স্থ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ জল 
সবডুভার হেতু উপরে ভাপিয়! উঠে; কিন্তু পরক্ষণেই শীতল বায়ু-সংস্পর্শে উহা 
পূর্ধবৎ শীত হইয়। গুরুভার হেতু পুনরায় নামিয়া যায় এবং দিমস্থ অপেক্ষা 
ক্কত উ্ণ জল পূর্বের ম্যায় উপরে ভাদিয়া উঠে। এইরূপে জলাশয়ের সমুদয় 
জলতাগ ক্রমে ৪০0 তাঁপ-মাত্রায় উপনীত হয়। পরে উপরিতাগের জলাংশ 
জ্ধিকতর শীতল অর্থাৎ উহার তাপ-মাত্রা 8০এর ন্যন হুইলে প্রসারণ অর্থাৎ 
আ্বায়তনের বৃদ্ধি হেতু নিয়স্থিত .অলাংশ অপেক্ষা লঘুভার হইয়৷ জলাশয়ের 

উপরিক্াগেই অবস্থিতি করে এবং ক্রমে অধিকতর শীতল হইয়া 
0:0 তাপ-মাজ্জায় উপনীত হইলে বরফের আকারে, .জমিয়! যায় .ও 

আয়তনের বৃদ্ধি হেতু উপরে ভাসিতে. থাকে। বরফ তাপঞপরিচালক 

বলিয়া! জলাশয়ের নিযস্থ জলাংশের উত্তাপ অপহরণ কন্ষিতে পারে না) এগ 



জল। টি 

উছ! ৪০ তাপমাত্রায় তরল অবস্থায় থাকিয়া যায়? স্থওরাং তমধ্যে লব্ধ 

নিরাপদে অবস্থান করে। এক্রপ স্থন্দর প্রান্কতিক নিয়ম না থাকিলে শী 
প্রধান দেশে শীতকালে জলাশয়ের সমস্ত জলভাগই বরফ হইয়। জমিয়া যাইত 
এবং জলজস্তগণ কঠিন বরফের চাপে নিশ্পেষিত হইয়া এককালে বিনান্র 

প্রাপ্ত হইত। টি 

আরতনের প্রসারণে শক্তির বিকাশ-_ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে য়ে 
জল বরফ লইলে উচ্বার আয়তনের বৃদ্ধি সাধিত হয়। পর্বতের ফাটলের 

ভিতর অধিক পরিমাণ জল এককালে জমিয়া বরফ হইলে উহার আয়তনের 

বৃদ্ধি হেতু এত শক্কির বিকাশ হয়যে পর্বতের কঠিন দেহও শতধা বিদীর্ণ 
হুইর] যায়। 

৮৫ পরীক্ষা! ।--একটা কুত্্র লৌহনির্দিত বোতল জল দ্বার! পরিপূর্ণ করি স্কর পা 

মুক্ত লৌহনিশ্বিত ছিপি ছার! উহার মুখ বন্ধ করিয়! দ!ও এবং একটা পাত্রে অধিক পরিমাণ 

বর ও লবণ একত্রে মিশ্রিত করিয়। তন্মধ্যে এ বৌতলটা নিমজ্জিত করিয়া রাখ । অন্ধ ঘটা 

পবে বোতলটী বাহির করিলে দেখিতে পাইবে যে উহা! ফাটিয়। গিয়।ছে । 

বৌতলটার মধ্যে বদিও অতি অল্প পরিমাণ মাত্র জল ধরে কিন্তু সেই 
মামান্ত পরিমাণ জল বরফ হইয়া জমিবার সময় উহার দ্সায়তনের বৃদ্ধি হেতু 

এত শক্তির বিকাশ হয় যে এরূপ পুরু লোহার বোতলও বিদীর্ণ হইয়া যায়। 
বরফের প্রসারণের নিমিত্ত উহার মধ্যে কিঞ্চিৎ স্থান থাকিলে এরূপ হয় না। 

জলের প্রচ্ছন্ন-তাপ--কোন কঠিন পদার্থ তরলাবস্থা প্রা অথবা 

কোন তরল পদার্থ বান্পাকারে পরিণত হইবার সময় তাপের প্রয়োজন হুয়। 
বরফ কঠিন পদার্থ, উহ! তাপ সংযুক্ত হইলে 'দ্রব হইয়া তরল জলে পরিণত 

হয়। কিন্তু তাপমান-ঘন্ত্র ঘারা পরীক্ষা! করিলে দেখা যার যে বরফ গলিয়! 
জর হইবার সময় দ্রবীভূত জব ও বরফের ভাপ-মাত্রা একই থাকে অর্থাৎ 
0০ ভয়। অতএব স্বতঃই প্রশ্ন হইতে পারে যে কঠিন বরফ দ্রব হইয়া জল 
অর্থাৎ তরল অবস্থা প্রান্ত হইতে তাপের প্রয়োজন হয় কি না? বরফ তরল 
অবস্থায় পরিণত হইতে অরশ্বই তাপের প্রয়োজন হয়, কিন্ত সেই তাপ 
ভাপমান-যন্ত্র ঘার! নিরূপণ করিতে পারা যাঁর নলা। বরধকে গুদ্ধ তরলাবস্থায় 

ছাঁগিবার জন্তই তাপের প্রয়োথন হয় এবং উহা গ্রচ্ছননভাঁবে জলেধু, মধ্যে 



১৮ রসারন-সুত্র । 
আবস্থিতি করে। যর্দি ৭৯০ ভাপ-মাত্রার অর্ধসের জল অর্ধসের বরফের 

সহিত মিশ্রিত করা যায়ঃ তাহা হইলে এ মিশ্রিত একসের জলের তাপ-মাত্র 
বরফের তাপ-মাত্রাতেই রহিয়া যায়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে 

'অর্ছসের জলের যে ৭৯০ তাঁপ-মাত্র! ছিল, সেই তাপ কোথায় অনৃশ্ত হইল ? 
এপানে অর্ধসের ব্রফকে তরল অবস্থায় পরিণত করিতে ৭৯০০ তাপের 

প্রয়োজন হইয়াছে, কিন্তু খু তাপ প্রচ্ছন্নাবস্থায় একসের জলের মধ্যেই থাকে, 

সাপমান দ্বার! উহ! নির্দিষ্ট হয় না । এই তাপকে জলের প্রচ্ছন্ন-তাপ 09601 

869 ০01 821) কছে। 

ষরফ গলিয়া জল হইবার সময় তাপ প্রচ্ছন্ন থাকে বলিয় প্রকৃতি মধ্যে 

অশেষ মঙ্গল সংসাধিত হয়। শীতকালে অত্যুচ্চ পর্বতের শৃঙ্গদেশে প্রচুর 

পরিমাণে বরফ পতিত হয় গ্রীষ্মের প্রারস্তে তাপাধিক্য হেতু ওঁ বরফ অল্পে 

'জল্লে গলিতে আরস্ত হয় এবং ত্রবীভৃত জল পর্বতবাহিনী নির্বরিণী দ্বারা 
প্রবাহিত হইয়া সমতল ভূমির উপর দিয়! নর্দীর আকারে সমুদ্রে পতিত হয়। 
বরফ গলিবার সময় তীঁপ যদি প্রচ্ছর না হইয়া পরিস্ফুট হইত, তাহা হইলে 
উক্ত তাপ পর্বতশৃঙ্গে সঞ্চিত অনন্ত-বিস্ৃত বরফরাশিকে এককালে অল্প সময়ের 
মধ্যেই দ্রবীভূত করিয়া ফেলিত ; সুতরাং সাগর পরিমাণ বারিরাশি গ্রচণ্ডবেগে 
পর্বতশিখর হইতে সমতল ভূমিতে প্রবাহিত হইলে সমস্ত দেশ প্রতিবৎ্সর 
এরূপে জলপ্লাবিত হইত যে উহা মনুষ্য ও অন্যান্ত শ্লজন্থগণের বাসের 

অন্থপযোগী হইত। জলের প্রচ্ছন্ন-তাপরূপ ধর্হি আমাদিগকে এই বিপদ 

হইতে রক্ষা করিয়াছে। 

জল সহজ তাপ-মাত্রায় অথবা উত্তাপ সংযোগে যখনই বাম্পাঁকাঁরে পরিণত 
হয়ঃ তখনই কতক পরিমাণে উহাত্র তাঁপ অপন্ৃত অর্থাত প্রচ্ছন্ন (]85706) হুইয়' 

যায়৷ সুতরাং জল যাহার মধ্যে বা সংস্পর্শে থাঁকে; তাহা শীতল হস্স অর্থাৎ 

উষ্থীর তাপ-মাত্রা কমিয়া বায়। কুটগ্ত জলকে বাম্পাকারে রাখিবার জঙ্ঠ যে 

তাঁপ-মাঙ্জার প্রয়োজন হয় অথচ যে তাপ-মাজ1 তাপমান দ্বার! নির্ণয় করিতে 

পারা বায় না (কারণ ফুটন্ত জল ও.উষ জল-বাশ্পের তাঁপ-মাত্রা একই অর্থাৎ 
১০০১০), তাঙাকে জল-বাশ্পের প্রচ্ছন্ন-তাপ (19660611626 03:8912) কছে। 

জলের দ্রবণ ধর্দ-_-জলের আবি একটী ধর্শ এই যে উহা! খলিজ, 
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উদ্ভিজ্জ ও জীবন নান! প্রকার পদার্থকে ভ্রব করিতে সক্ষম। একটী পান্ধে 
জল বাধিক়! তন্মধ্যে কিঞিং লবণ বা চিনি ফেলিয়া দিলে উহা অত্যন্পকার 
মধ্যে জলে দ্রবীভূত হইয়া! যাঁয়। জলের এই দ্রবণ ধর্ম যে আষাদের বিশেষ 

কার্ষেচাপযোগী, লে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই ধর্ম স্থবলবিশেষে আমাদিগের 

পক্ষে অনিষ্টের কারণও হুইয়া থাকে । জলের প্রধান ব্যবহার পানার্থে; পানীয় 
জল ষত বিশুদ্ধ হয়ঃ ততই মঙ্গলকর? কিন্ত জলের দ্রবণ-গুণ পানীয় জলের 

বিশুদ্ধতা রক্ষণপক্ষে প্রধান অন্তরায়ঃ কারণ ভূমির উপর্ বা উহার মধ দিয়া জল 

ষখন প্রবাহিত হয় তখন এই দ্রবণ-ধর্দ্দ হেতু নানাবিধ খনিজ ও অর্থানিক্ 

পদার্থ তন্মধ্যে দ্রব হইয়া উহাকে দুষিত করে । 

প্রাকৃতিক জল (20011 ড/০০15)--বিশুদ্ধ জল প্রর্কাতিমধ্যে 

প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বৃষ্টির জলই সর্বাপেক্ষা! বিশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়, 

কিন্ত আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইবার সময় এমোনিয়া প্রভৃতি কতিপয় 
গ্যাস্ এবং ভূমিতে পড়িলে নানাবিধ অর্গানিক ও খনিজ পদার্থ মিশ্রিত হইয়া 
কিয়ৎপরিমাণে উহার বিশুদ্ধতা নাশ করে। বুষ্টির জল সাবধানে সংগৃহীত 

হইলে সকল জল অপেক্ষা বিশুদ্ধ। 

কূপ, পুষ্করিণী, নদী ও প্রত্রবণের জল আমাদিগের দেশে পানীয়রূপে 

ব্যবহৃত হইয়। থাকে । গভীর কূপ ৪ প্রত্রবণের জল পানের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী; স্বল্প গভীর কূপ, সাধারণ পুক্করিণী বা লদীর জল নানা কারণে 

দুষিত হইয়া! থাকে, একারণ উক্ত জল অনেক সময়ে পানের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপ- 
ষোগী। নদীর জল গতিশীল এবং হুর্য্যকিরণে উত্তপ্ত ও সর্বদা বাযুভাড়িভ 

হব বলিয়া উহার দুষিত অংশ শীঘ্র নষ্ট হইয়া! যায়) কাকর, খালি, করল! 
প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা হাঁকিয়া লইলে উক্ত জল পানের উপষোী হয়। 

যে কূপ বা পুক্করিণী হইতে পাঁনীয় জল গৃহীত হয়, আমাদের দেশের 
লোকেরা অল্ঞতা নিবন্ধন সেই জল নান! প্রকারে দুধিত করিয়! থাকে । 
জলাশয়ের সন্নিকটে মলমূত্রত্যাগ অতীব অকর্তব্য ? বৃষ্টির সময় উহারা ধৌত 
হয়! জলাশয়ের মধ্যে পতিত হয় এবং পানীয় জলের সহিত অল্প বা অধিক 

পরিমাণে উদরম্থ হইয়া থাকে । জলাশর মধ্যে মলমুত্রত্যাগ, গবাদি পগুদিগের 
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প্রান উচ্ছিষ্ট তৈজন সংস্কার, মলিন বস্ত্র ও শয্যাদি ধৌতকরণ ইত্যাদি কাঁধ্য 
প্রতাহ অনুষ্ঠিত হইলেও উক্ত জলাশয় হইতেই পানীয় জল বিনা সঙ্কোচে 

গৃহীত হইয়। থাকে । ধল! বাহুল্য যে এই জল পান করিলে স্বল্পকালের মধ্যে 

গ্বা্য ভঙ্গ হয় এবং অনেক সময়ে বিশ্চিকা প্রস্ৃতি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত 

হইয়া মৃত্নামুপে পতিত হইতে হ্য়। খের বিষয় এই যে এক্ষণে সশিক্ষার 
বিস্তারে অনেকেই এই কাচারের অবৈধতা হ্বনয়ঙ্গম করিতে পাঁরিষাছেন 

শ্রধং জলাশয় সমূহ পবিত্র রাখিবার জন সচেষ্ট হইয়াছেন। প্লান, বস্ত্র ধৌত- 
করণ প্রভৃতি অবশ্য কর্তব্যকার্য্য জলাশয় হইতে জল উত্তোলন করিয়া দূরে 

কোন স্থানে সম্পর করা উচিত এবং যাহাতে বাবহৃত মলিন জল পুনরার 

অলাশল্্ের জলের সভিত মিশ্রিত হইতে ন1 পারে, তদ্ষিয়ের সুবন্দোবস্ত করা 

একান্ত আবশ্যক । 

কূপের জল বিশুদ্ধ রাখিবার উপায়-_-কৃপের জল বিশুদ্ধ রাখিতে 

হইলে তৎসগ্থন্ধে ষে'দকল নিয়ম পাঁলন করা উচিত, তাহা নিয়ে বিবুত হইল ৫ 

১) যেখ।নে দেখানে কুপ খনন কর! উচিত নহে। যেস্থানে মল, মুন আবর্ঞনাদি পরিত্যক্ত 

হয়, সে স্থানে কৃপখনন করিলে উহার জগ শীঘ্রই দুধ্তি হৃইয়। পড়ে। যে ভূমিতে জল 
নিকাশের বন্দোবন্ত নাই, তথান্র কৃপ খনন কর! উচিত নহে। গোরগান ব। জলাভূমির 

সন্নিকটে অবস্থিত কূপের জল পান কর! একবারেই নিষিদ্ধ । যেস্থনে আঁক সংখাক লোকের 
বন অধব! অশ্থশাল। বা গোশাল। অবস্থিত, নে স্থান হইতে দুরে কূপ খনন করা উচিত। 

২। কূপের গানের উপরিভভাংগর দ্বি-তৃতীয়াংশ ইষ্টক ব। প্রস্তর দ্বার! পাকা করিয' গাখিয়। 

দেওয়া উচিত ; এতদ্বারা চঢুইপার্থব্ আদ্র ভূমি হইতে কৃপের নধো অস্তঃপ্রবাহ (৮০0০0121107) 

নিবারিত হয়। মুত্তিক! নিশ্মিত পাড় দ্বার। কুপের গাত্র বীধাইয়। দিলে অন্থঃপ্রবাহ সাগান্ত 

পাঁরমাণে নিবারিত ভয় মা; প।ক! করিয়া! গাঁধিয়! দিলে উহা একেবারে নিবারিত হয়। 

৬। কৃপের চহুঃপার্বস্থ ভূনির জল যাহাতে সম্পূর্ণরূপে নিকাশ হইয়। যায়, তাহার 

জুবন্দোবন্ত কর! বিশেষ প্রয়োজনীয় । জল শিক্ষাশনের উপায় ন। থাকিলে সমন্ত দৃধিত জল 

£প্রধাহ দ্বার। নিকটস্থ কুপের দধ্যে সঞ্চিত হয়। 

৪। কূপের পাড় ভুমি হইতে ২৩ হাত উচ্চ হওয়। উচিত এবং চত্রুঃপাস্থে ৪1৬ হাত 
পাক! মেঝে করিয়া বাহিরের দ্রিফে চালু করি দেওয়। উচিত। এই উপায়ে কৃপের নিকটে 

জল পড়িলে তাহা বহিমু'খী হইয়। নিকাশ হৃইক। যায়, কূপের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। 

.&। কুঁপের নিকটে সান, খক্াদি ধোঁত বি! ততিজস সংস্কার কর! উচিত নহে। কৃগ 
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ঈইইতে জল উত্তোলন করিয়। কিয় রে সমগ্ত কার্ধ্য সম্পাদন করা উচিত রর্থং যাহাতে 

গরিত্যক্ত জল স্গারুরূপে নিকাশ হই যায়, তাহার ব্যবস্থা কর! কর্তব্য । | 

৬। যে কোন পাত্র জল উত্তোলদের জগ্য কূপের. মধ্য মিমঞ্জিত কর! উচিত নহে । একটা 
মাত্র ধতুনির্মিত পাত্র জল উত্তোলনের জঙ্ নির্গি্ট কয়িয়! রাখ! উচিত। যদি একপাত্রে 

সর্বসাধারণের জল লইতে আপতি হয়, তাহা হইলে প্রতে;ক পাত্র পূর্ববান্ে উত্ত-রূপে পরিষ্কার 

কষরিয়! কুপের মধ্যে নিমজ্জিত করা উচিত । 

৭। কলের! প্রতি সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হঠলে কূপের জলে ব্রীচিং পাউডার্ অথব! 

পাম।৭স্গ্য।নেটু অফ. পোটাসিয়ম্ ন।মক লবণ যোগ করিয়। উহার শোধন কর! উচিত। এরূপ 

অবস্থায় জল ফুটাইর! পান করিলে বিপদের আশঙ্কা! থ|কে না। 

টিউন ওষেল (10১০৩-৮611)--+নিয় বাঙ্গালা প্রদেশে যেখানেই কূপ 

খনন করা যাউক ন। কেন, কপ বিশেষ গভীর না হইলে ভূমির দৌষনিবন্ধী 
উহা হইতে [বশ্ুদ্ধ পানীয় জল প্রাপ্ত হওয়। অসম্ভব! অধুনা টিউবওয়েল 
নামক এক প্রকার নগ্-কুপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা সাধারণতঃ ২০1২৪ 
হাঁত দীর্ঘ একটী লৌহনির্মিত নল? প্রয়োজন হইলে অন্ঠট নল সংযোগ দ্বার! 
উহাকে ৫০।১০০1১০০ হাত বা ততোধিক দীর্ঘ করা বাইতে পারে । এই নলের 

নিয়দেশ সুচল এবং তন্মধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র একখানি তারের জাল 

দ্বার। জাবৃত থাকে; এ সকল ছিদ্রদ্বারা ভূমি হইতে নলের মধ্যে জল প্রবেশ 

করে। নল যন্ত্র সাহায্যে ভূমির মধ্যে প্রোথিত হয়। যতক্ষণ প্রচুর পরিমাণে অল 

প্রাপ্ত হওয়া না যায়, ততক্ষণ পধ্যস্ত নল নিয়ে লামাইয়! দেওয়া হয়; পরে 

পম্প্ (6100) দ্বারা জল উত্তোলিত হইয়া থাকে। এরূপ একান দীর্থ 
নল-কুপ দ্বার! শুদ্ধ গভীর শিল্প স্থান হইতে জল উথিত হয়। নল লৌহনিশ্মিত 
বলিয়া সরাঁনি জল নলের গাত্র দিয়া উহার মধো কোন মতেই প্রবেশ করিতে 
পারে না, স্থতরাং টিউব -ওয়েলের জল অর্বদ। বিশুদ্ধাবস্থায় থাকে এবং তনিমিত্ত 

উহা পানের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । একটা টিউব. ওয়েল হইতে বথে্ পরিমাণ 

জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাঙ্গাল। দেশের পল্লীগ্রামে পানীয় জল সরবরাহের 

নিমিত্ত টিউব.-ওয়েলের ব্যবহার যতই অধিক প্রচলিত হয়, ততই লোকের স্বাস্তোন় 
গক্ষে মলকর। একটা অগ্ল গভীব্ধ (৩০1৪ ফিটু) টিউব -গুয়েল্ বর্পাইতে প্রায় 

» 51৮০ টাকী খরচ হয় ।' গভীর নল-কুঁপ বসধইতে ৫1৬ হাজার টাকা গা বাঃ 
_ হইতে পারে। 



১৮৪ 'রসায়ন-সুত্র । 

পু্ধরিণীর জল বিশুদ্ধ রাখিবার উপায়-_থে পুছ্ষরিপী হইতে 

পাঁনীর় জল গৃহীত হয়, তাহাকে বিশুদ্ধ রাঁখিবার জন্ভত কতকগুলি বিশে 

নিয়ম পালন করা উচিত। নিয়ে এ সম্বন্ধে কতিপয় নিয়ম সংক্ষেপে বিবৃত 

হইল £-- 
১। মনুষ্যাবাস হইতে কিছু দূরে পানীয় জলের নিমিত্ত পুক্করিণী খনন কর! উচিত । 

পু্করিণীর পাড় এরূপ উচ্চ হওয়। উচিত যে চতুঃপাঙ্ব গণ ভূমিগণ্ড হইতে জল কোনমতে পুষ্ষরিণীস় 

মধ্যে প্রবেশ করিতে ন! পারে । পুক্ষরিণীর চতুঃপার্থে লোকের বাস করা উচিত নহে। 

২। পুক্করিণীর জল যাহাতে সর্ব! বাু-তাঁড়িত ও রৌদ্র-সেবিত হয়, ভাহার বন্দোবস্ত কর 

উচিত। চতুগ্দিকে বড় গাছ থাকিলে রৌদ্র প্রবেশ ও বায়ু নঞ্চালনের বাঘাত হয় এবং অনবরত 

রাশি রাশি বুক্ষপত্র জলমধ্যে পতিত হয় এবং পচিয়। জলকে "দুষিত কয়ে, এজন্য পুষ্করিণীর 

ধারে ব! চতুংপা্ে” অধিক গাছপাল! হইতে দেওয়। উচিত নহে। জলের মধ্যে শৈবলাদি * 

ধে সকল উদ্ভিদ জগ্মে, তাহার! অক্সিজেন্ প্রদান করিয়া! জলের অর্গানিক দৃষিতাংশ 

ক্রিৎপরিমাঁণে নাশ করে, হতরাং তাহাদের উচ্ছেদ সাধন শ্রেয়স্কর নহে। পুক্ষরিণীর ধ্যে 

রুই। কাত ল!) বেলে; খল্লে। কই, তেচেকে।, পু টি প্রভৃতি মধ্য খাকিলে জম পরিস্কার ধাকে ; 

ইহার! ষশকদিগের ডিম্ব ও শাবক ভক্ষণ করিয়! ম্যালেরিয়ার পরিব্যাপ্তি নিবারণ করে । 
৩। পুক্করিপীর চতুংপাখন্থ ভূমির জল নিষ্াশনের সুবন্দৌবন্ত কর উচিত, নচেৎ আজ্- 

ভূভাগ হইতে দূষিত জল অন্ত:প্রবাহ ছার! ক্রমাগত: পুক্ষরিণীর মধ সঞ্চারিত হইতে খ।কে । 

৪ | পুঙফষরিপীর মধ্যে মান, যলিন বন্পাদি ধৌত বা শ্যাদি পরিফার কর! একেবারেই 

জকর্তবা। পৃক্ষরিণী হইতে দূরে সানবাধান স্থান প্রস্তুত করিয়া তথয উত্তে'লিত জলে প্রান ও 
বস্্াদি ধোত কর! উচিত এবং যাহাতে পরিত্যক্ত জল ভূমিতে শোঁফিত ন| হইয়। দুরে নিক্ষাশিত 

হইয়া যায়, তাহার সুব।বস্থাঁ কর! উচিত । পল্লীত্রামে পুষ্করিণীর অভাব নাই; পানীয় জলের 

নিমিত্ত ছই একটা পুক্ষরিশী পূর্্বকথিত নিযপমে স্বতন্ত্র রাখিয়! অপরগুলিতে মনুষ্য ও পশুধিগের 
খ্বানাদি কার্ধয সম্পন্ন করিলে বিশেষ অনুবিধাও হয় না এবং ন্থাস্থোর পক্ষেও মঙ্গলজনক 1 খে 

পুক্করিপীতে রজকের! দন্ত ধৌত করে, তাহার জল একেবারেই অব্যবহার্ধ্য ॥ 

৫) সংক্রামক রোগল্পৃষ্ট তৈজস ব। বন্ত্াদি অথব! কোন ব্যক্তিকে পুক্ষরিণীর সংস্পর্শে 

আসিতে দেওয়। উচিত নহে ! 

রর ্প্ স স্ পি ৮ | পচ পা সা ও আহ এই রর ৯ রর" 

* বুজকম্ুল, বাঁঝি, দম, পাঁটাশেওল! প্রভৃতি জলজ উত্তিদ্ পুক্ষরিপীর মধো থাকিলে জল 
গরিদ্ধৃত হগ্স। পল্মঘ ও পান! অধিক পরিষাণে জন্মিলে জল দুষিত হয় কিন্তু অল্পপরিমাণে 

থাকিলে জল ভাল থাকে । | 



পানীয় জল । ১৮৫ 

৬) কোন স্থানে সংক্রাক রোগ আবিভূত হইলে তথায় যেষে পুফরিণীর রাজ 

পানীয়রপে ব্যবহৃত হয়, তাহা ব্রীচিং পাউডার্ বা পার্ম্যাঙ্গাঁনেট_ অফ. পোটানিয়ম. নামক লবণ- 
সংষোগে শোধন করিয়! লওয়! উচিত । এরূপ অবস্থায় জল ফুটাইয়! পান করিলে ফোন 

বিপদের আশঙ্ক! খাকে না। 

নদীর জল-__হবল্পগভীর কূপ বা পুষ্করিণীর জল অপেক্ষা নদীর জল: 

বিশুদ্ধ ও পানোপযোঁগী ; কিন্ত আমাদের দেশে এমন অনেক নদ্দী আছে. 
যাহাতে মোটেই স্রোত নাই অথচ মাঠ ও গ্রাম হইতে দূষিত জল আসিয়া 
তন্মধ্যে পতিত হয়। এই সকল নদীর 'জল সাধারণ পুঞ্করিণীর' জল অপেক্ষা 
বিশুদ্ধ নহে, স্থৃতরাং পানের পক্ষে অনুপযোগী । প্রচুরসলিলবিশিষ্টা 

আোতব্বিনী; নদীর জলই পানের পক্ষে উপযোগী । যদিও নদীতে তীর্থ 
গ্রাম হইতে নানাপ্রকীর দুষিত পদার্থ পতিত হয় এবং নর্দীতীরস্থ কল কারখান! 
হইতে দুষিত জগ ও ময়লা পড়ে ও মনুষ্য বা পণুদিগের মৃতদেছ মধ্যে মধ্যে 

তন্মধ্যে নিচ্ছি হয়, তথাপি নদীর জল গতিশীল এবং সর্বদা বাধুতাড়িত ও. 
রৌদ্্-সেবিত হয় বলিয়! উহ্থার অধিকাংশ দূষিত পদার্থ শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। 
নদীতে সর্বদ1 প্রচুর পরিমাণে জল বহমান হয় বলিয়া দুষিত পদার্থ অধিক 
জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া পরিমাঁণে কমিয়! যায়, সুতরাং উহার অনিষ্টকারী 
ক্ষমতার হাস হয়। নদীর জল পান করিবার প্রধান আপত্তি এই যে উহা ঘোলা, 
বিশেষতঃ বর্ষাকালে উহ! কর্দমপূর্ণ থাকে । জল পরিস্কৃতকরণ সম্বন্ধে ষে 
নিয়মগুলি পরে বিবৃত হইবে, তদবলম্বনে নদীর ঘোলা জল সহজেই স্বচ্ছ ও 
শোধিত হইয়! পানের উপযোগী হইতে পারে। 

পানীয় জল--পানীয় জল নির্মল, স্বচ্ছ, স্বাদ ও গঙ্ধবিহীন এবং বাষু- 

মিশ্রিত হওয়! উচিত । বায়ু মিশ্রিত হইলে জলের দুষিত পদাথ কিয়ৎপরিমাণে 

নষ্ট হইয়া যায়ঃ এজন পানীয় জলকে ব্যবহারের পূর্বে কয়েকবার উচ্চন্থান হইতে 
কেবল পাত্রাস্তরিত করিলেও উহা! উৎকর্ষ লাভ করে। কিন্তু জল হচ্ছ 

অথবা স্বাদ ও গন্ধবিহীন হইলেই যে পানের উপযুক্ত হয়, তাহা নছে। সময়ে সময়ে 
বিশেষ বিশেষ দুষিত পদার্থ জলের মধ্য ভ্রব থাকিয়া উহার স্বাদ গন্ধ বা স্বচ্ছতার, 
কোন ব্যতিক্রম ঘটায় না, অথচ ' জল পান কঘিলে রোগ উৎপন্ন হয়। যঞ্ছি 

" কোন স্ত্রে গুপাউঠা রোগের বীজাধু জলের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে 



১৮৬ রসায়ন সুত্ন। 

জলের পূর্বোক্ত গুণ সম্বন্ধে কিছুমাত্র বৈলক্ষণয দৃষ্ট না হইলেও সেই জল 
পান করিলে থে ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইতে হইবে, তাহাতে অণুমাত্র স্নোহ 

নাই। তবে যে জল ছূরন্ধুক্ত। বিশ্বাদ ও ঘোলা, তাহা কদাচ পানের. উপয্বোগী 
নহে। দুষিত জল পাঁন করিলে শী্ব বা বিলম্বে স্ব'স্থ্য ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা, 

এজন্য এক্ষণে সর্বত্রই জল রাসায়নিক প্রণালী মতে (016711081] 9001039) 
এবং রোগোত্পাদক বীজাণু সঙ্বন্ধে পরীক্ষিত (139016110192108] 217915519 ) 

₹ইয়] পানের জন্ত বাবহত হয়। 
জল্গের পরীক্ষা। 

ক। হচ্ছত। ও বর্ণ ছুইটী লম্বম।ন কাচ পাত্রের একটীতে পরীক্ষাধীন জল ও অপর়টীতে 

গম পরিমাণ চোলাই কর! জল (1)15111190 ৪1০1) রাখিয়। তুলনার ছার! পরীক্ষাধীন জলের 

ত্বচ্ছত। ও বর্ণ নিরপিত হইয়: থাকে । 

খ। গদ্ধ--একটা বড় কাচ-কুপীর মধ্যে পরীক্ষ'ধীন জল ঢা(লয়। উত্তমরূপে আলোড়ন করত: 

আ্রাণ লইলে উহার দুগন্ধ নিরূপণ কর্রিতে পারা যায়। এরীপে গন্ধ ন। পাইলে কুপীর জলে 

উত্তাপ প্রয়োগ করিলে জলের দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। 

গ। আম্বাদন__মুখে করিলেই জলের আস্বাদন অনুভুত হয়। হাহাদিগের কলিকাতার 

কলের জল পান কর! অভ্যাস, তাহার। পৃ্রিশী' ব। অপর কোন জলাশয়ের জল পান করিলেই 
উভয়ের স্বাদের পার্থকা অনুভব করিতে পারে। বিশ্বাদ জপ সর্ববদ! স্থাস্থোর, প্রতিবন্ধকত। 

'লাধন ন। করিলেও উহ! পান করিয়! ভৃপ্তিলাভ কর! য!য় না । 

পানীয় জলে বে ষে দূষিত পদার্থ থাকে এনং যে প্রণালী *তে তাহাদিগের রাসায়নিক 

পরীক্ষ। কর! যায়, নিম্ে তাহ। সংক্ষেপে বশিত হখল £-- 

১। ক্লোৌরিণ_ (00101106)-- চোলাই কর। জল (1)15011150 ৪67) বাতীত অপর 

লকল জলেই ক্লোরাইডের অ:কারে ক্লোরিখ, অন্রধিক পরিমাণে বিস্যামান থকে । ক্লোরাইড. 

দিগের মধ্যে দোডিয়মূ ক্লোরাইড. (খাদা লবণ) সমুদ্র ও তন্লগিকটস্থ নদী প্রভৃতি অস্ান্ত 

জলাশয়ের জলে অধিক পরিমাণে অবন্থিংত করে। ক্যাল্সিঃম্ প্রভৃতি ধাতুর ক্লোরাইড ও 

'লীষান্ত পরিমাণে জলের সহিত মিশ্রিত থাকে । ভুলের সহিত মূত্রব। মল কোনরূপে মিশ্রিত 

হইলে ক্রেরাইডের পরিমাণ অতা/ধক হয়, কিন্তু কে!ন কোন ভুমি ্ বতঃউ এতাদ্বশ লবণ।ক্ত যে 

'খলমুত্র মিশ্রিত ন। হইলেও উজ ভূমিস্থিত জঙগাশয়ের জলে লবণ চুর পরিম।ণে অবস্থিতি করে। 
ল ক্লেরিণের পরিম।ণ নিরূপণ করিয়| উহ হইতে ক্রে।রাইডের পরিম।ণ নির্ধ।রিত হইয়া ধাকে। 

উৎষ্ পানীয় জলের গুতি ১,**,*** ভাগে এক ভ।গেরও কম ক্রোরিণ,খাকা উচিত। নিদিষ্ট 

শুজনের নাইটে, অফ. সিল্ভার্ চোলাই কর! জলে দ্রব করিয়! উক্ত দ্রাবণ পানীয় কলের 
ট্রাফ়িণের পরিমণি নির্ধারণের নিমিত্ত ব্যবহৃত হক্স | 



জোর পরীক্ষা | ১৮৭ 

| ইনরগানিক্ ৫ অর্গ।নিক্ এমেনিযা (70157100৮05 21800785810 01 

28100701001 210000014)-জলে এমোমিয়া-ঘটিত লবণ ও উত্তিজ্্ব ব! জীবজ পদার্থ গ্রঁথ 

"ধাকিলে উহ! পানের নিতান্ত অনুপযোগী হয় । প্রায় সকল জলেই এই নফল পদার্থ অল্লাফিধ 

পরিমাণে বর্তমান থাকে ; জলস্থিত এযোনিয়া-ঘটিত লব্ধ দাধারণতঃ ইনরগাদিক এমোমিযী। 

এবং উত্ভিগ্জ ব! জ'বজ পদার্থ অর্গানিক এমোনিয়। নামে অভিহিত হয়। পানীয় জলে ইর্গানিক্ 

এমোনিয়। প্রতি ১০০,০০০ ভাগে *১ ভাগ এবং অর্গরনিক্ এযোনিয়! **৪ ভাগের অধিক 

থ।ক| উচিত নহে; ইহার অধিক থাকিলে ও জল পানের অনুপযোগী হয়। এই ছুই পদার্থ জলে 

অবিক পরিমাণে থাকিলে জান। যায় বে জলের উৎপত্তিস্থল উদ্ভিগ্জ বা জীব দৃষিত পদার্থ 

বারা দ'কামিত। অর্গনিক্ এমোনিয়ার ত্যায় ইনর্গানিক এমো'নয়। তত অনিষ্টকর নহে) 

চু ও পাম |াঙ্গানেট, অফ. পটাশ. (6১611180176 581000 01 1১00281) নামক লবণ ওলে যোগ 

করিলে উভয় গ্রাকাঁর এমোনিয়। নষ্ট হইয়। যায়। পু্রিণী ও কূপের জল পানোপযে।গী করিধার 

জন্য চু "ও পামণাঙ্গানেট, অফ. পট।শ. জলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়। থাকে । 

কাবদনেট, অফ. মোড! পরীক্ষাধীন জলে মিশ্রিত করিয়া চোলাই করিলে ইনরগাঁনিক্ 

এমোণিয়। নির্গত হয়; তৎপরে বধ জলে কষ্টক_ পটাশ. ও পামটাঙ্গ।নেট. অফ. পটাশের ভ্রাবণ 

পুনরায় ফোগ করিয়। পূনরায় চোলাই করিলে অর্গ(নিক এমে।নিয়। নির্গত হইয়। থাকে । নেজ.- 

লারের দ্রাবণ (২০5516১১ 501110197) ছ্ব'র। উহাদিগের পরিমাণ নিরূপিত হয় । 

পোটাদিয়ন আউওডাইড মার্কিউরিক্ ক্লোরাইড, কষ্টিক পটাশ. এণং চোদাই কর। জল 

নিদিষ্ট পরিম'পে মিশ্রিত করিয়। নেজ.লারের প্রাবণ প্রস্তুত হৃইয়। থাকে । এমোশিয়! সংযোগে 

ইহ। পাটল বর্ণ ধারণ করে । 
ত। নাতট্টেট, ও নাইট্রাইট. (1৭0৩5 270 [0110100৯)--এঠ ছুই পদার্থ জলে 

অধিক পরিমাণে থাকিলে পূর্বে কোন সময়ে উক্ত জলের উৎপত্তিস্থল €ষ উত্ততছঞ্জ বা জীবজ দুষিত 

পদার্থে সংক্রা'নত ছিল, তাহা প্রমাণিত হয়। গানীয় জলে ইহ দিগের পরিমাণ পতি ১১০০১৯৯৩ 

ভাগে ৫ ভাখের অধিক হওর। উচিত নহে । ইহার। অর্গানিক বা হন্গ।নিক এমোশিয়ার 
স্থায় অনিষ্টকর পদার্থ নহে; কিন্তু জলে নইটু)াইট, থাকিলে বুঝ। যায় যে এ জলের উৎপত্তিস্থল 
জগ্পদিন পৃধেব উদ্ভিজ্জ বা জীব পদার্থ দ্বার! সংক্রামিত হিল, হ্ুতঙ্রাং উহ। পানার্ধে 

বাবধহ।গ্র কপা উচিত নহে। | 

গরথমতঃ এলুমিনিয়মূ ধাতুর ফলক ও কষ্টিক পট|শের দ্রবণ পরীক্ষ,ধীন জলে যোগ করিলে 

উলছ্থিত নাইট্রেট ও নাইন্রাইট. এমোনিয়াতে পরিণত হয়; পরে উষ্াকে চোলাই করিলে 
এমোনিয়! গ্যাস্ নির্গত হয় এবং নেজ.লারের ড্রাবণ দ্বার! পূর্বববৎ পরীক্ষিত হইয়া থাকে। এই 
এমোনিয়ার পরিমাণ হইতে নাইট্রেট, ও নাইট্রাইটের পরিমাণ নিরপিত হয়। 
৮ ৪1 ভ্রবীভূত কঠিন পদার্থ (1015501৬8  9০117৯)--জলমাত্রেই ধনজ ও অর্গনিক্ 
কঠিন পদার্থ অল্লাধিক পরিমাণে পরব হইয়া রহে। 'পার্নীর়' জলে হবীডুত কঠিন পদার্থের সম 



১৮৮ রসায়ন-সুক্ত | 

প্রতি ১০০,৯০৯) ভাগে ৪* ভাগের অধিক হওয়| উচিত নহে। সচরাচর ২৫* কিউবিক্. 
সেন্টিমিটার জল কোন পাত্রে রাখিয়! স্বেদ-যস্ত্রে (020৮ 0৪0১) গুধফ করিলে পাত্রস্থিত 

শুফ পদার্থের ওজন দ্বার! ভ্রবীভূত কঠিন পদার্থের পরিমাণ জবগত হওয়! যায়। এইড 
পদার্থ পোড়াইলে যদি অধিক কৃকবর্ণ হয়। তাহ্। হইলে উহার মধ্যে অর্গানিক পদার্থ অর্ধিক 

পরিমাণে আছে, জানিতে পার! যায়; এরূপ জল পানের পক্ষে অনুপযোগী । শ্রলের মধ্যে, 

নাইট্রেট, নাইট্রাইট: ও লল্ফেট, আঁছে কি নাঁ, তাহ! জানিবার মিমিত্ত এই দগ্ধাব শিষ্ট পদার্থ 
পরীক্ষিত হইয়! থাকে । 

৫ | কাঠিগ্য (1197017653)--জলে দাবান ঘসিলে ফেনা উৎপন্ন হয়। কোন জলে অল 

মাত্র সাবান ঘসিলেই বেশী ফেল। উৎপন্ন হয়, আবার কোন জলে অধিক পরিমাণে সাবান 

ঘসিলে ও শীদ্র ফেন! হয় ন৷ অথব। অতাল্প মাত্র ফেন। উৎপন্ন হয় এবং তাহাও অতি শীস্র 

তাঙ্গিয়। যার । সাবান ঘগিয়। ভালরূপ ফেন। না হইলে জল “কঠিন” ব। “কড়।” (11819) বলিয়। 

নিদ্ধারিত হয় এবং সহজে ফেন! হইলে “কোমল” ব। “মিঠ।” (5০10 নামে অভিহিত হইয়। থাকে ।. 

জলে কা।ল্সিয়ম্ ও ম্যাগ নেসিয়ম্ ধাতুর কার্বনেট ১ লল্ুফেট, ক্লোর।ইড. প্রভৃতি লবণ অধিক 

পরিমাণে থাকিলে উহ| “কঠিন ঠব। “কড়।” বলিয়। উক্ত হয়; এরূপ জলে বস্ত্রাদি ধৌত করিক্পে 

অধিক সাবান নষ্ট হইয়া! যায়। জলের কাঠি, স্থায়ী (1১6101276201) ও অস্থায়ী 

(7'57070181) কূপে নির্দিষ্ট হইয়। থাকে এবং উহাদের সমগ্রিকে মোট কাঠিন্য (7০01 

চ[8:0765১) বল। যায়। ক্াল্সিয়ম্ ও ম্াগনেসিক়ম্ ধাতুদ্বয়ের সল্ফেট, নাইট্রট, ব 

ফ্লোর।ইড. জলের মধ দ্রব থাকিলে স্থায়ী কাঠিন্য উৎপন্ন হয়, কিন্তু উক্ত ধাতুদ্রয়ের কার্ববনেট ॥. 
কার্ববনিক্ এনিডের সাহাষ্যে বাই-কার্বনেট. রূপে জলে ভ্বীভূত থাকিয়া! জলের অস্থায়ী কাঠিষ্ঠ 

উৎপন্ন করে। 

নকল জলেই স্থায়ী ও অস্থায়ী ছুই প্রকার কাঠিন্যই অল্লাধিক পরিমাণে বিগ্যামান থাকে । 

জল ফুটাইলে কার্বনিক এপিড. বহির্গত হই! যায়, স্তর|ং ক্যাল্সিয়ম্ ও ম্যাগনেসিয়ম্ 

ধাতুর কার্বনেট. কল উহাতে আর দ্রবীভূত খকিতে ন| পারিয়| পাত্রের তলদেশে চুর্ণাকারে 

অধঃস্থ হইয়। পড়ে; এইরূপে জণের অস্থায়ী কাঠিগ্ত দূরীভূত হইর! বায়। জলে চুণ ঘোগ 
কিলেও উহার অস্থারী কাঠিগ্ঠ দূরীভূত হয়। জলের স্থায়ী কাঠিস্ট কার্বনেট, অফ. সোড। 

সংষোগে দূরীভূত হইতে পারে। নিদ্দিষ্ট পরিমাণ নরম সাবান (১০ 5০০) শোধিত হারার 

স্ব করতঃ উক্ত ড্রাবণ পরীক্ষাধীন জলে যাগ করিয়! উহার মে।ট কাঠিন্যের পরিমাণ নিপাত হইয়। 

ধাকে। - প্রথমতঃ জলেয় মে|ট কাঠিন্য নির্ণয় করিয়! উত্ত জলকে ফুটাইয়। উহার অস্থায়ী কাঠিক্' 

দুরীভুত করিতে 5য় ; পরে এ ফুটন্ত জলের কাঠিগ্ নির্ণয় করিলেই উহু! স্থায়ী কাঠিস্তের, এবং 

মোট কাঠিক্গ হইতে উহাকে বাদ দিলে অস্থায়ী কাঠিগ্রেক পরিমাণ নিরূপিত হইয়া থাকে । 

সীস-মিজিত্ত জল ।-কখন কখন কলের জল সীস-ধাতু-নির্মিত নর 
ত্বারা বাহিত বা সীদ নির্মিত বৃহৎ পাত্রমধ্যে রক্ষিত হুয়। জলের মধ্য কার্ধদিক, 



অল পরিষ্কতকরণ । ১৮৯ 

'এসিডনাইট্রেট বা ক্লোরাইডের পরিমাণ অধিক থাকিলে নল বা! পাত্রের সীস অঙ্গ 
বাত্রায় জলের মধো দ্রবীভূত হয় ১ কিন্তু সল্ফেটু ৰা কার্ধনেট থাকিলে জল সীস 
দ্বার সংক্রামিত হয় না, কারণ সীস ধাতুর এই সফল যৌগিক জলে দ্রবণীয় 
নহে । তবে জলমধ্যে যদি কার্বনিক্ এপিডের পরিমাণ অধিক থাকে, তাক 

হইলে সীম ধাতুর কার্বনেট্ প্রথমতঃ প্রস্তত হইয়। পরে উহা কার্বনিক্ এসিড. 
সাহায্যে জলে দ্রব হয়। সীল-মিশ্রিত উক্ত জল কিছু দিন পান করিলে শরীনে 
সীস-ঘটিত বিষ-লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

৮৬ পরীক্ষ। | _সীস-মিশ্রিত জল একটা লম্বনান কাচ পাত্রে রাখিয়। উহাতে জঙ্সপরিমাখ 

হাইড্রোক্লেরিক এসিড. ও সল্ফিউরেটেড, হাইড্রোজেনের দ্রাবণ ষোগ কর, জল কৃষবর্ণ 

ধারণ করিবে। 

জল পরিষত করিবার উপায় (০0115080100 01 20৩2) | 

প্রধানতঃ কি কি উপায়ে দূষিত জঙগ শোঁধিত হইয়া পানের উপযোগী 
হুইতে পারে, এক্ষণে সংক্ষেপে তাহাই আলোচিত হইবে । 

১ম। চোলাই করণ (01901191101 )-_এই প্রক্রিয়া বার! জলের 
ছুই একটী বায়বীয় দূষিত পদার্থ ( 085950103 17000118199 ) ব্যতীত আর 

সমস্তই দুরীরুত হয়। জল পরিস্কার করিবার ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ: উপায়। খান্ত- 
কাবণ, চুণঘটিত লবণ, অর্গনিক্ পদার্থ, রোগোৎপাদক বীজাণু প্রভৃতি যে 

সকল দুষিত পদার্থের উল্লেখ করা গিয়াছে, জল চোলাই করিলে সে সমন্ই 
দূরীভূত হয়। তবে জল চোলাই হইলে উহার মধ্যে বাযুথাকে না৷ বলিয়া উহা! 
কিঞ্িৎ বিশ্বাদ বোঁধ হয়; কয়েকবার উর্ধস্থান হইতে পাত্রান্তরিত করিলে এই 

দোষের নিরাকরণ হইয়া, থাকে। 

তাপ সংযোগে জলকে বাশ্পে পরিণত করিয়! শৈত্য সংযোগে এঁ ৰা্পকে 

পুনরায় তরলাবস্থায় আনয়ন করিলেই চোলাই করা'জল প্রস্তুত হয়। সাযান্ত 

» পরিমাণ জল চোলাই করিবার জঙ্ক যে বস ( 009892361 ) ব্যবন্থত হয় পর- 

পৃষ্ঠায় তাহার চিত্র প্রদর্শিত হইল। 



১১০ রপায় ল-পুএ | 

(ক) একটা কাচনির্শিত রিটর্ট। উহার মধ্যে জল রাখিয়া! নীচে গ্াঁস্ 
রাঁতি (খ) দ্বার! উত্ভাগ প্রয়োগ করিলে জগ ফুটিয়া বাম্পাকারে (গ) নলের 

মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ।” গে) নল আর একটী বুহদায়তন কাঁচ নল (ঘ) মধ্যে এরূপ 

তাবে অবস্থিত যে উহাঁদিগের উভয়ের মধ্যন্থলে কিয়ৎপরিমাণ স্থান থাকে 

এবং এ স্থান শীতল অল দ্বার! সর্বদা পরিপূর্ণ থাকে । ( ঘ) চিহ্িত নলের 

উপরে ও নীচে ছৃইটী ছিদ্র থাকে । একটা ছিদ্রে একটী ফনেল্ ( চ) ও 
অপরটাতে একটী রবরের নল (ছ) সংযুক্ত থাকে । ফনেল্ মধ্যে শীতল জল 

ঢালিলে উহা € ঘ) নলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং €( গ ) নলস্থিত উত্তপ্ত অল বাষ্প 

ংস্পর্শে উঃ হইয়া (ছ) চিহ্নিত রবরের নল দ্বার! নির্গত হয় । এইরূপে (ঘ), 
নলন্থিত শীতল জল-প্রবাহ ( ক ) চিহ্রিত গ্রিট্ট হইতে নির্গত (গ) 

নলস্থিত উষ্ণ জল-বাম্পকে শীতল করতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত করে; 

উহার ক্রমে বৃহধাকার ধারণ করিয়া একটী কাঁচ-কৃপীতে জে) বিন্দব বিন্দু রূপে 
পতিত হয়; ইছাই চোলাই করা জল। 

_ বুষ্টির জল প্রাকৃতিক নিয়মে চোলাই হইয়া থাকে, কিন্ত নীচে নামিবার 

সময় বাযু-মণ্ডলস্থিত নানাবিধ গ্যাস্ ও ভাসমান কঠিন পদার্থের সহিত 
মিশ্রিত হয় ৰলিয়। উহাকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ জল বলা যাইতে পারে না । 

. মফঃস্থলে ওলাউঠা প্রভৃতি ম্হামারীর আবির্ভাবের সময়ে পানীর জল' 

চোলাই করিয়া লইলে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না.। পানার্থে জল 
চোঁলাই করিতে অধিক বায় হয় না, তবে একটু তত্বাবধানের প্রয়োজন । 

একটা, গৃহস্থের এক সপ্তাহের ব্যবহারের জল একদিনে চোলাই করা ইন 
গারে। 



জল চোলইকরণ। ১৯১ 

পানীয় জল সহন্বে চোলাই করিবার উপায় নিয়ে প্রদশিত পুহইল।, 
তাশ্রনির্ষ্িত একটী হাড়, একখানি সা ও একটা জড়ানে নল এবং হইচী, 
চৌবাচ্ছা চোলাই ৮ জন্ত এস্থনে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

বা মি টা 
ঠ রি 
| 1, 

11101) 

৬২ চিত্র । 

(ক) একটী বড় তামার হাড়ি, (খ) একখানি নলযুক্ত তামার 
মরা, (গ) একটা এামার জড়ানে নল এবং (ছ ও জ) হইটী 
চৌবাচ্ছা । ছুইটী চৌবাচ্ছার মধ্যে একটী অপরটী অপেক্ষা কিনি 
স্থানে অবস্থিত থাঁকে। ছুইটা চৌবাচ্ছাই জল-পূর্ণ করিয়া নীচের চৌবাচ্ছার 
মধ্যে জড়ানে নলটা নিমজ্জিত রাখিতে হইবে । (ক) পাত মধ্যে জল 
রাখিয়া! উহা! (চ) উনানে উত্তপ্ত করিলে জল বাঁশাকারে- পরিণত . হইয়া 
(গ) নালর মধ্যে প্রবেশ করে এবং ননটা শীতল জলের মধ্যে নিমজ্জিত 
থাকে বনিয়। উক্ত জল-বাম্ণ ঘনীভূত হুইয়। পুনরায় জলঘিন্দূতে পরিণত 
হয়। (গ) নলের ভতভ্যন্তবস্থিত উদ জল-বাস্পের সংস্পর্শে নীচের চৌবাচ্ছার 
জল উষ্ণ হয়। নীচের চৌবাচ্ছ। হইতে উষ্ণ জল নির্শমনের একটী পথ 
থাকে) শ্রী পথ দিয়া উঞ্চজল ক্রমাগত অল্পে অল্পে বাহির হইয়! খায় কিন্তু 
উপরের চৌবাচ্ছ! হইতে শীতল জল নীচের চৌবাচ্ছায় অবিষ্াম্ত্ পতিত হয় 
বলিয়। নীচের চৌবাচ্ছাঁর. জল বনাবরই শীতল থাকে। চৌবাচ্ছ ছইহ্ী 
অপরিষ্কৃত' জলে পুর্ণ থাকিলে কোন ক্ষতি নাই; কেন না ইচ1 জড়ান নলের 

বাহিরে থাকে, স্থতর1ং উহ্থার অদ্যন্তরস্থ জল-বাস্পের সহিত কোন মতে মিশ্রিত 
হইয়া তাঁহাকে দুষিত করিবার সম্ভাবনা নাই। চোলাই কর! জবা জড়াদে 
মলের মধ্য দিয়া (ঘ) পাত্রে, অল্পে অল্পে পত্ভিত হইতে খাঁকে। জল ফুটাইবাজ 

"ষ্ঠ একটা পাঁতুরে কয়লার উনধান €চ) প্রস্কত করিতে হয়। চৌবাচ্ছা'. হ্ইটীর 
এবং, তা পাত্রের জল মিয়া গেলে, তন্মধ্যে জল ঢালিয়া দিবার ্ ম্ধ্যে 



১৭৯২ রসায়ন-সুত্র । 

মধ্যে উনাঁনে কয়ল! দিবার আবশ্তক হয়; স্থুতরাং চোলাই করিবার সময় অন্ততঃ 

তিন চারি ঘণ্টা একজন লোকের মাঝে মাঝে সেখানে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন । 

জল তোল। ও তদারক কর! বাটার একটা ভূতোর হ্বারা অনায়াসে সম্পন্ন হইতে 

পারে। একটী বড় গৃহস্থের এক সপ্তাহের বাবহারের পানীয় জল চোলাই 

করিতে এক টাকার অধিক খরচ হয় না। ফলতঃ যদি এ বিষয়ের বৃত্তান্ত 
'আনুপুর্বিক জানা থাকে, তাহা হইলে পলীগ্রামের বদ্ধ গৃহস্থ মাত্রেই অস্তরতঃ 
ওলাউঠা ও টাইফয়েড, জরের প্রাছ্র্তাবের সময় পানীয় জল চোলাই করিবার 
বন্দোবস্ত করিতে পারেন। 

ইতিপুর্বে উক্ত হইয়াছে ষে চোলাই কর! জল পান করিতে বিস্বাদ বোঁধ 
হয়; কিন্ত এ জপ উচ্চ স্থান হইতে এক পাত্র হইতে অন্ত পাত্রে কয়েকবার 

ঢালিলে উহ! বায়ু-মিশ্রিত হুইয়। সুন্থাদ হইয়া থাকে । 

২। ভ্রীকন (্র210107)--জল উত্তমরূপে সাকির লইলে মাটী, 

কুটা প্রভৃতি যে সকল কঠিন পদার্থ উহার মধ্যে ভাদমান থাকে, তাহা 

সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয় এবং উহার দ্রবীভূত দুষিত অংশও কিয়ৎপরিমাণে 

নষ্ট হইয়া! যাঁয়। কয়লা; বালি, কাকর; স্পঞ্জের স্তায় সছিদ্র এক প্রকার 

লৌহ (52078 101), কর ও বালির জমাট (571108160. 08703), 

চুম্বক ধর্মাক্রাস্ত লৌহ ()18090০ 170 ) প্রভৃতি নানাবিধ পদার্থ ছাকনিরূপে 

ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে রেলওয়ে ষ্টেশনে ও ম্ফঃশ্বলস্থ হাসপাতালে 

বালি ও কয়লাপূর্ণ চারিটী মৃন্ময় কলদ একটী কাষ্ঠা-: 

খারের উপর উপধুপরি রাখি অল্প খরচে ছক হইয়া 

'ীকে; কিন্তু ওলাউঠ,টাইফয়েড, প্রভৃতি রোগের প্রাছুর্ভাব- 

সময়ে এরূপ ছাকনির উপর আদৌ বিশ্বাস কর! যায় না, 

কারণ এন্সপ ছ্ঃকনি দ্বারা রোগের বীঙ্জাণু জল হইতে? 

"একেবারে দূরীভূত হয় না। উপরের!& তিনটা $কলদের 
প্রত্যেকটির তলদেশে একটা কুগ্ম ছিদ্র থাকে এবং 
তাঁছ! খড়, বন্থবণ্ড ব| ত্র ছারা! বন্ধ ধুকরিয়া দে ওয় (হয়। 

উপরের কলের মধ্যে নদী, পুড়রিণী বা কৃশ হইতে উত্তোলিত 

জল রক্ষিত হয়) মধোর হুইটী কলনগুুকর়লা.:ওঃবালি দ্বারা 

পরিপূর্ণ থাকে "এবং সর্বনিয় কলসের মুখ একখগড বন্ধ দ্বার! 
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আবৃত থাকে। হাক! জল মল্লে অল্পে পতিত হইরা উহার মধে) সঞ্চিত হয়। 
পুর্ব পৃষ্ঠায় ইহার একটী চিত্র (৬০ চিত্র ) প্রবর্শিত হইল । 

তিনটী কলদীর পরিবর্তে একটী বড় কাঠের টব (])১)কাকর ও 

পরিভ্কত বানি খারা পূর্ণ করিরা উহার নিম্নদেশে একটা কছের মুখ ( 120) 
লাগাইয়। দিলে উহাঁও একটা গার্স্থা ফিপ্টারের (19010193010 [1186 ) 

কার্য করে। রী 

বার্কফেন্ড,( 191109010 ) এবং পাষ্ট,র্ চেম্বর্ল্যা্ড, ( 99965৮1 0081 

0০11870 ) নামক ছুই প্রকার ছাঁকনি এক্ষণে ব্যবহৃত হইতেছে । ইহারা 

অতি শখ ছিদ্রযুক্ত ছুইমুখবদ্ধ পোঁপিলেন্-নির্মিত কতকগুলি নল বিশেষ। 

পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে বে এই ছুই ছাঁকনি দ্বারা জল -াকিলে বিস্চিকা 
প্রভাত সংক্রামক রোগের ধীজ ছাক্নির মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া থাঁকে, স্তরাঁং 

ছাঁক। জলে সংক্রামকত। দোষ থকে ন!। 

আমরা কলিকাতায় যে কলের জল পান করিয়া থাকি) তাহা সহরের 

১৬ মাইল দূরে বারাঁকপুরের নিকট গুগলী নদীর তীরস্থ ফল্ত। নামক স্থানে ছাঁক। 
হইবার পর গহর মধ্যে আনীত হয়। হুগলী নদীর জল ঢুই একদিন স্থিরভাবে 

ধরিয়া রাখিয়া পরে বালি ও কাকর দ্বার পরিপূর্ণ কতকগুলি বৃহদাকার 
চৌবাচ্ছার নধে) অল্পে অল্পে প্রবেশ করান হয়। বাণি ও কাঁকরের 
মধ্য দিরা প্রব।হিত হইলে জলস্থি ত ভাঁদমান সমস্ত পদার্থ তন্মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া 
যায় এবং দ্রবীভূত অর্গানিক দুষিত পদার্থও কিন্বৎপরিমাণে নষ্ট হইয়া বায়। 

কলের জল পানের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । অধুনা বঙ্গদেশের বড় বড় সহরে 
পানীয় জল ছাকিবার স্থবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। 

ওয়। জল ফুটাঁন (13০9:00£ )- ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে বে জল 

ইাকিয়া লইলে উহার দুষিত পদার্থ কিয়ংপরিমাণে নষ্ট হয় মাত্র, কিন্তু প্রথমতঃ. 
ফুটাইয়। শীতল করতঃ উফিয়া লইলে উহ! গানের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া 
থাকে । অল সাধারণ ছাঁকনি দ্বারা ছাকা হইলে তন্মধ্যস্থ সংক্রামক; 
রোগোৎপাঁক বীজ একেবারে বিদুত্িত হয় ন।) কিন্তু জল ফুটাইলে সমণ্ত বীগা, 

মরিয়া যায়, স্থতরাং জলের সংক্লাষকত! দোষ একেবারে নষ্ট. হইয়া ব্ ক 
স্প্জন্ত কোনরূপ সংক্রামক রোগের প্রাহর্জাবের সময়ে জপ প্রথমত? কুটির 

৯৩ 



১৯৪ রসায়ন-সুত্র। 
পরে ছাকিয়া পানীয়রূপে ব্যবহার করিলে কোন অনিষ্টপাতের আশঙ্কা থাকে না । 

অপরিষ্কত জল ব্যবহার করি,ল উৎকটি উৎকট রোগ জ্বন্মিয়া থকে। 
বিহুচিকা টাইফয়েড, জর; রক্তামাশয় প্রভৃতি রোগের বীজ ত্বার। সংক্রািত 
জল পান করিলে 2 সকল রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা । ঘর্দিও কখন কখন 

. এরূপ দেখা যায় যে বহু দিল ব্যাপিয়া অপরিক্কত জল পান করিপণেও কোনিধ্প 
রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় নাঃ কিন্তু ইহাতে স্বাস্থ্যের একপ হীনতা উপস্থিত 
ইয়, যে সামান্ত বেগের আক্রমনেই অনেক সময়ে মৃত্রামুখে পতিত হইতে 
হয়। অল উত্তমরূপে ফুটাইলে তম্ধ্যস্থ অনেক্ানেক দুষি৩ পদার্থ ( বিশেষতঃ 
বিস্ৃচিকা, টাইফয়েড, জর প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীঙ্গ ) একে ধারে নষ্ট হইয়া 
যায়। নিতান্ত দুষিত অলও ফুটাইয়! শীতল করিণে উংক্ষ্ঠ জলের অভাবে 
পানের জন্য বাবহাত হঠতে পাধে। 

দর্থ। গপণিদ্কুত করণের অন্থান্ত উপ।এ- জলে ফট্বিণি ? যোগ 
করিলে উহা আত পাত্র পরিষৃত হয় এবং তন্মধ্যগথ ভাগনান দুষি৩ পদার্থ মধ্য 
হইয়া যায়। কেহ কেহ ৭পেন থে কষ্টুকিনি বৰ জলের সক্লামতা দাষও 
কতক পরিমাণে নষ্ট হয়। এরূপ সহগ্গ লভ) উপকারী পদ।্থ পণীগামঙ্থ প্রত) 
লৌক্রই জল পারঙ্ষাণথ ব্যবহার করা ৪চিত। 

পনির্ঘাল।” নামৰ ফণা জনধ।পরের অভ্যপ্তরে ঘপিয়। দিসে ঘোলা! অল শীঘ্র নিক্মল 
হইয়া যায়। 

চুণ। নীচিং পাউভাঁর্ ও পার্ম্য্গ্যানেট অফ. পট।শ. যোগ করিয়া! জল পরিস্কৃত 
করা হয়, ইহা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ওলাউঠ|ঃ টাইফবেড জর প্রভৃতি 
রোগের বীজ ব্রীচিং পাউডাঁক্ বা পার্মাঙ্গ্যানেট অফ. পট।শ. সংযোগে একেবারে 
নষ্ট হইয়া যায়.। মফঃগলে গলাউঠার প্রাহূর্ভাব হইলে যে কৃপ বা পুষ্করিণী হতে 
পানীয় জল ব্যবসত হয়, ভাহা ব্ীচিং পাউডার অথবা পার্ম/াঙগ্যানেট, অফ. পট।খ, 
দ্বারা শোধিত করিয়। লওঘা উচিত । যতক্ষণ জল ঈষৎ গোলাপী বর্ণ না হয়) 
ততক্ষণ পরাস্ত জলে পামণঙ্গ্য।নেট যোগ করা উচিত। 

এলুমিনো-ফেরিক্ নামক পধার্থের ১ গ্রেণ.১ গ্যালন্ ঘোলা জলে যোগ 
করিলে ভাসমান পদাথ অধংস্থ হইখা জল পরিষ্কত হয়। 

১ ভাগ তুতিম্বা (50101080০01 (01007) ১ লক্ষ ভাঁগ জলের সহিত 
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মিশ্রিত কারলে জলের যধ্যস্থিত রোগোৎপার্ঘক ও অন্তান্ত সমস্ত বীজাণু 

নই হইয়া যায়। পরীক্ষা দ্বার। ইহাও স্থিরাক্কৃত হইয়াছে যে তাস্ত্র পান্তে 

পানীয় জল রাখিলে জলস্থিত বীঞ্জাণু নষ্ট হইয় যায়। 

জলের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ সর্চালন করিলে উহার অনেক দোষ- কাটির! 

যাঁয়। 

চ1 জলের সহিত ফুটাইলে জলের কোন কোন দুষিত অংশ নষ্ট হইয়। যাঁয়। 

অপরিক্ুত জল কোন পাত্রে কিছু কাঁণ রাখিলে পাত্রের তলদেশে বালিঃ 

মাটা প্রভৃতি কঠিন পদার্থ অধংস্থ হইয়া পড়ে এবং জল কিয়ৎপরিমাণে 

পরিষ্কৃত হয়। পুর্ধে কপিকাতায় গঙ্গার জল এইরূপে পরিষ্কৃত হুইয়া পানীয় 

রূপে ব্যধহত হইত | 

উচ্চ স্থান হইতে কয়েকবার পাত্রাস্তরিত করিলেও বাযুস্থিত অক্সিজেনের 

সহিত শিপিত হই-1 গল পারদ্কত হয়) ইহা ইতিপৃর্ধে বর্শিত হইয়াছে। 

জলের সরবরাহ ( ৬/৭০:-১০৪)1% )--ঞলের বিশুদ্ধতা যেরূপ 
আবন্যক) ব্যবহারের নিমিত্ত উহ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়াও দেইব্ূপ 

 শ্রীয়োঞ্জনীয়। পান বাতীত দৈনিক সাংসারিক কার্যের জন্ত আমাদিগের 

বিস্তর জল আবশ্বাক হনব । জল কম হইলে স্গান ভাল হয় নাঃ শয্যা ও বগা 

আবশ্যক মত পরিষ্কার কর! যায় না, পয়ংপ্রণালী উত্তমরূপে ধৌত হয় না, 

গৃহপালিত পশুদিগের ম্বান। পান ও তাহার্দিগের বাসস্থান পরিষ্কার করা 

রীতিমন্গ ঘটিষা উঠে না। শ্ুতরাং মনুষ্য ও পশুগণ সত্বর নানঠবিধ 

রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। বৃষ্টি না হইলে চৈত্র, বৈশাখ মাঁসে পলীগ্রামে যে 

দারুণ জলকষ্ট উপস্থিত হয়) তাহা! অনেকেই অবগত আছেন। তত্তৎস্থলে 

জল বিহনে এ সময়ে রোঁগের সমধিক প্রাহুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় | 

কলিকাতায় অপর্যাপ্ত জল পাওয়া! যায় বলিয়া অনেকেই উহা অযথা নষ্ট 
করিতে নঙ্কোচ বোধ করেন না যাহারা পল্লীগ্রামের জলকষ্ট কখন 

দেখিযাছেন, তীহার! জলের এ্ররূপ বৃথা অপব্যয় দেখিয়া কষ্ট বোধ করেন। 

খনিজ জল (111002] 1916: )--কৃতক্গুলি প্রবণ বা কূপের 

জলে লৌহ বা গন্ধক ঘটিত অথবা অগ্তবিধ লবণ এবং কতিপয় গ্যাস্ এত 
শ্জধিক পরিমাণে দ্রব থাকে যে উক্ত জল 'সম্পূর্ণক্নপে পানের অনুপযোগী 
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হইলেও ওষধার্থে ব্যবহৃত তয়। এএবন্িদ জল সেবন বা উহাতে ন্গান করিলে 
কোঁন কোন ছুশ্চিকিৎ্প্ত ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করা যাঁয়। যে খনিজ 

গলে অধিক পত্রিমাণে লৌহ্ খাকে) তাহাকে ক্যাপিবিয়েট, ( 01১2135285 ) 
অর্থাৎ লৌহ-ঘটিত জল কহে ঃ ট্যন্ত্রিজ, ওয়েল্সের জল ( 10171011089 2119 

দা) এই শ্রেণীভুক্ত । সেল্জার্ ওয়াটার্ (9216291 ড/16) নামক অপর 

একটী খনিজ জলে অধিক পরিমাণে কার্বনিক এসিড. থাকে । হারোগেটের 
জলে (7797170809 /৪০. ) সল্্ফিউরেটেড. হাইড্রোজেদ্ বিগ্মীন থাকে । 

এপ সম্ € চ09010) এবং চেপ্টেন্হাম্ ( 0061697100. ) নামক স্থানের 

প্রশ্রবণের জলে ম্যাগ নেসিয়ম্ সল্ফেট. প্রভৃতি লাঁবণিক দ্রব্যের পরিমাণ 

অধিক। ঠিশি ( ৬10) ), কাঁল্স্ব্যাড্ ( 0%19090 ), ফ্রেড রিকৃশল্ 

( [7160110119781] ) গ্রভৃতি অপর কয়েকটা খনিজ জল ওষধার্থে বহুল 

পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 

জলপ-বান্প (00০০5 ৬ 97১০01)- পূর্বে উক্ত হইয়াছে বে সহজ 
তাপ-ম|ত্রায় জল হইতে বাম্প নিয়ত উখিত হইতে থাঁকে, একারণ বায়ু সর্বদাই 
সজল অর্থাৎ উহার মধ্যে জল-বাম্প অল্প বা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে । 

বায়ু যত অধিক উত্তপড হয়, উহা ততই অধিক পরিমাণে জ্গ-বাশ্প শোষণ 
করিতে পারে, একা রণ গ্রীষ্মকালের বাযুতে শীতকাল অপেক্ষা অধিক পরিমাণ 

জল-বাম্প থাকে । 

জল-বাম্প সহজে আমাধিগের প্রত্যক্ষীভূত হয় না। একটা কাঁচ-কুপীতে 

জল ফুটাইলে যে শ্বেতবর্ণ বাষ্প নির্গত হয়ঃ উহাকে আমরা সাধারণতঃ 
জল বাণ্প বন্সিয়া থাকি, কিন্তু বাস্তবিক উহা জল বাষ্প নহে। জল-বাক্প 

অনৃশ্ব, উহা! কুপীর মধ্যে ফুটন্ত জলের উপরিস্থিত সমগ্র শূন্য গ্রদেশ অধিকার 
করিয়। থাকে অথচ আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় নাঁ। কুপীর বাহিরে যে 
শ্বেতবর্ণ বাষ্প উদগত হইতে দেখা যায়, তাহা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্লকণার সমষ্টি 

মাত্র, জল-বাম্প নহে। অদৃশ্য জল-বাম্প কুগী হইতে নির্থত হুইবা মাত্র 
বহিঃস্থ শীতল বাধুসংস্পর্শে ঘনীভূ 5 হইয়া” অসংখ্য ক্ষুদ্র জলবিন্দুতে পরিণত 
হয় এবং শ্বেতবর্ণ ধূমের আকণরে আমাদিগের নয়নগোঁচর হইয়া থাকে । 

কুজঝটিক' (77০£)--বহুদুরবিস্ৃত বাযুরাশির মধ্যে জল-বাষ্প এটরূপে 
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ঘনীভূত হুইণ| কুজবাটকর আকার ধারণ করে। আর্দ্র ভূভাগের তাপ-মাা 

ততৎনংলগ্র বাসু-র।শির তাঁপ-যীত্র! অপেক্ষা ' কিঞ্দবিক হইলে কুজ ঝটিকা 

উৎপন্ন হর। আর ভূভাগ হইতে উখিত জসবাস্প সনিকটস্থ শীতল বাছু 

সং্পর্ণে ঘনীভূত হইয়া আতি ক্ষুদ্র কু জণবিদ্দুতে পরিণত হয থেং 
কুজ ঝটিক1 ব! কুয়াসারূপে আমাদিগের প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে । 

মেঘ (01909)--উপরে উক্ত হইণিছে যে ভূ-সংলগ্ন বাযুস্থিত জল" . 
বাষ্প ঘনীভূত হইয়া কুজঝটিক! উৎপন্ন হয়। উর্ধতন বাযুস্থিত জল-বাম্প 
শৈত্য সংবোগে ঘনীভূত হইলে মেঘ উৎপন হয়। কৃরধ্য সহঅকিরণ বিস্তার 

পূর্বক নদী, সমুদ্র ও অন্যান্য জলাঁশর হইতে নিয়ত জল শোষণ করিতেছে। 

শোধিত জল অনৃশ্য বাস্পরূপে উদ্বেে উত্থিত হয় এবং উদ্ধাস্থিত শীল বাঁধু 
সংস্পর্শে ঘনীভূত হইয়া! মেঘে পরিণত হয়; ইহা বাবু সাহাধ্যে পুথিবীর 
চতুর্দিকে ছড়াইয়। পড়ে। মেঘ অতি ক্ষুদ্র জলকণার সমষ্টি মাত্র। 

বৃষ্টি (২ 00)--রমধিক শীতল বাধু সংস্পর্শে মেঘের ক্ষুদ্র জলকণ! 

সমূহ একত্রিত হইয়। বৃহদাকার জলকণায় পরিণত হয় এবং গুরুভার হেতু 
বৃষ্টির মাকানে ভূতপে পতিন হয়। বৃষ্টিরবিন্দু যত নামিয়া আইসেঃ ততই 

বৃহদাকার ধারণ করে; ইহার কারণ এই যে নামিবার সময় বায়ুস্থিত জল- 
বাপ্প শীগল ক্ষুত্র বৃষ্ট-বিন্বুব চতুর্দিকে জমিয়া উহার আকারের বুদ্ধি নাধন 
করে । - 

গ্রীক্ষ-গ্রধান দেশে সাধারণতঃ অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। ইহার 

করণ এই থে উক্ত প্রদেশে অধিকতর উত্তাপ হেতু জল-বাম্প 'অধিক পরিমাণে 

উদ্ধেেউখিত হয়, সুতরাং অধিক মেঘ সঞ্চিত হয় ও অধিক বৃষ্টিপাত হইয়। থাকে। 

শিশিব (1)6৬৮)-.রাত্রিকালে অনাবৃত স্থানে কোন পদার্থের উপর 

ধেজলকণ! সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহাকে শিশির কনহে। স্থলভাগ দিবামাঁনে 

হুর্ধ্য-ভাঁপ গ্রহণ করিয়া উত্তপ্ত হয় এবং রারিকাঁলে তাঁপরাশি বিকিরণ করিয়া 

শীতল হইয়া পড়ে। ভূভাগ শীতল হইলে তৎসংলগ্ন সমুদয় পদার্থই শীতলত্ব 
প্রাপ্ত হয় । ভু-সংপগ্ন বাযুস্থিত দল-বাম্প এই সকল শীতল পদার্থের সংস্পর্শে 

ঘনীভূত হইয়া জলকণাঁয় পরিণত হয়; ইহাই শিশির নামে অভিহিত। যে 
..প্রদার্থ যত অগিক তাপ বিকিরণ করে, উহা তত শীত্ব শীতল হয় এবং উহার 
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উপরে অগ্রে শিশির-পাত হয়। মাটা, বালি, কাঁচ এবং বৃক্ষপঞ্জাি অতি শীন্ 
তাপ বিকিরণ করে, এজন্ত রাত্রিকালে উহারই অধিক পরিমাণে শিশির-পিক্ত 
হয়। ধাতঙুনির্দিত পদার্থ সামান্তা পরিমাণে তাপ বিকিরণ করে বলিয়। 

উহাদ্লিগের উপর সহজে শিশির-মম্গাত হয় না। 
আকাশ পরিষ্কার অর্থাৎ মেঘশুন্ত হইলে অধিক পরিমাণে শিশিরপাঁত 

হয়। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে তৃভাগ হইতে ভাপ উত্তমরূপে বিকীর্ণ হয় না, সুতরাং 

উহ! সমধিক শীতলত্ব প্রাপ্ত হয় না বলিয়া সামান্ত মাত্র শিশিরপাঁত হইয়া! 
থাকে । 

হিমানী ([7081-095.)--যদি ভুভীগ বা তৎসংলগ্ন পদার্থের 

তাঁপ-মাত্রা 00এর নিষ্ে নামিয়া যায়) তাহা হইলে তছপর্ি পতিত শিশির- 

বিশ্ব জমাট বাঁধিয়! দানাধুক্ত (07586811176) বরফের কণায় পরিণত হয়। ইহু।কে 

ইংরাজীতে 11027-7095 কহে। বুক্ষপত্র, গড়, কুট! প্রস্তুতি যে সকল 

পদার্থ অত্যধিক পরিমাণে তাপ বিকিরণ করে, তাহাদিগের উপরেই হিমানী 

জমিতে দেখ যাঁয়। 

তুষার ২১০০৬)-_অত্যধিক শীতল বাধু-সংস্পর্শে “মঘের তাপ-মান্র। 

07০ এর নীচে নামিলে মেঘস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু সমূহ জমাট বাঁধিয়া 

বরফে পরিণত হয় এবং বফুসমুদ্রে ভাসিতে থাকে; ইহাকে তুষার কছে। 
উত্তর'মর প্রদেশে সবাই তুষার পাত হয়, এক্সগ্ উক্ত প্রদেশের স্থল ও জল 
নিয়গ তুষ/রাচ্ছন্ন থাকে । আঅতুযচ্চ পর্বতের শিখন্স প্রদেশ ও এইরূণে নিয়ত 

তৃষারাবুত থাকে। 

করক1, শিলা (17911)--এদেশে শ্রীন্মকীলের প্রারস্তে খন কখন 

শিলাবৃষ্ট হইয়া থাঁকে। বুষ্টাবন্কু পৃথিবীতে পতিত হইবার সময় যদ্দি 

অত)ধিক শৈহ্য সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে জমাট বীধিয়া কঠিন শিলাখণ্ডে 

পরিণত হয় এবং বৃষ্টির সহিত ভূতলে বধিত হয়। মটরের হ্যায় ক্ষুদ্র হইতে 
কমণাপেবু অ'পক্ষাও বৃহদাকারের শিলাথণ্ড পাতিত হইতে দেখা গিয়াছে। 

শশা কি ৬ কতক পাছে 



হাইড্রোজেন্. ডাই-মক্সাইড, | ১৯৯ 

হাইডোজেন্ ডাই-অক্সাইড. বা পারক্পাইড._ 
নাঙ্ষেতিক চিহ্ন 21302 ) আঁগবিক গুরুত্ব ৩৪। 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ছুই পরমাণু হাইড্রোজেন এক পরমাণু অক্ষি- 
জেনের সহিত মিলিত হইয়! হাইড্রোজেন্ মনক্লাইড_ (নু50) বা জল উৎপাদন 
করে। ছুই পরমাণু হাইড্রোজেনের সহিত ছুই পরমাণু অক্সিজেন মিলিত হইয়া 
যে যৌগিক প্রস্তত হয়, তাহার নাম হাইড্রোজেন ডাই-অক্সাইড. ব! পার" 
ক্লাইড. (7209)। | 

প্রাস্তৃতকরণ প্রণালী--ট) একটী পাত্রে বেরিয়ম্ ডাই-অল্সাইভ, 
(8805) জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উক্ত পাত্রটা বরফের মধ্যে নিমজ্জিত 
করিয়া তন্মধ্যে কার্বনিক্ এসিড, গ্যাস, প্রবেশ করাইলে হাইডড্রোজেন্ ভাই- 
অক্সাইড. প্রস্ত ৪ হইয়া জলে দ্রব হইয়া থাকে এবং বেরির়ম্ কার্ধনেট, শ্বেতবর্ণ 
চর্ণবূপে অধঃস্থ হইয়া পড়ে-_ 

1370১448504 002- 88005 +15 502. 

(২) বেরিয়ম্ ডাই-অক্সলাইডের সহিত কার্কনিক এসিডের পরিবর্থে 
জল-মির্িত হাইড্রোক্লোরিক্ বা সল্ফিউরিক্ এপিড্ যোগ করিলেও হাইি- 
ড্রোজেন্ ডাই-মক্সাইড. উৎপন্ন হয়-_ 

340) +11১0)4 ₹13830++17509. 

গরূপ ও ধন্ম।-_হাইড্োজেন্ ডাই-অক্সাইড অতি অস্থায়ী পদার্থ 
মর্থাৎ গ্রস্তত হইবার অন[তবিল-স্বেই ইহা অক্ষিদ্দেন ও জ্রল-এই ছুই পদার্থে 
বিশিষ্ট হইয়। পড়ে । সহঙ্গ তাঁপ-মাত্রায় এই পদার্থ হইতে অক্সিজেন স্বতঃই 
অল্লে অল্পে নির্গত হইতে থ'কে, কিন্তু ১০০০০ তাঁপ-মাত্রায় উত্বুপ্ত হইলে উহার 
ক্ষোটন সংঘটিত হইয়। উহা! জল ও অকিিজেনে বিশ্লিষ্ট হইয়! পড়ে। যে কোন 
উদ্ভিজ্জ-বর্ণ ইহার সহিত মিশ্রিত হইলে মুক্ত অক্সিজেন সহযোগে বর্ণহীন হইয়া! 
যায়, এজন্য হাইড্রোজেন্ ডাই-অক্সাইডের দ্রাবণ উদ্ভিজ্জ-বর্ণ নাশ (73162017176 ) 
করিবার জন্ত সময়ে সময়ে বাবহৃত হয়। | 

বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন ডাই-অক্সাইড. বর্ণ ও গদ্ধবিহীন এবং চিনির রসের 
সায় গাড়। সিল্্ও1র্ অল্লাইডের সহিত উহা একত্রিত হইলে সশঙ্ধ শ্কোটন 

ইয়া থাকে এবং সমধিক উত্তাঁপ উদ্ভৃত হয়।' পোটাসিয়দ্ আইওডাইডের 



২৪০০ . ' রসায়নস্সুত্র | 

সহিত একত্রিত হইলে ইহা আঁইওডিন্কে উক্ত যৌগিক হইতে পৃথক্ করিয়া! দেয়) 

ইহ! একটা অক্সিজেন্ গ্রদীয়ক পদার্থ (0:101510৫ 8867৮) ইহা ক্ষত ধৌত 
করিবার জগ্ভ ওঁষধ্রূপে ব্যবহৃত হয়। 

স্বরূপ-নিরূপণ (7653 )---১। শোণিত-সংলিপ্ত একথণড বস্ত্র টিংচার, অফ. গুয়াকমে 

(11070001906 0081700117) সিক্ত করিয়! হাই্যাজেন্ ডাই-অক্সাইডের ভ্রাবণে নিমজ্জিত 

“করিলে উহ! নীলবর্ণ ধারণ করে। 

২। পাম]লানেট অফ. পটাশের ক্ষীণ দ্রাবণে কয়েক বিদ্দু মল্ফিউরিক এমিড. যোগ 

করিয়া উহার সহিত হাইড্রৌজেন্ ডাই-অক্সাইডের ভ্রাবশ মিশ্রিত করিলে গোলাপী বর্ণের 

জাবণটচী তৎক্ষণাৎ বর্ণহীন হইয়া! যবায়। 

৩। হাইহোঁজেন্ পারল্লাডের দ্রাবণে কংয়ক বিন্দু বাই-ক্রে।যেট. অথ. পটাঁশের ভ্রাবণ ও 

কিয়ৎপরিমাশ ঈথর্ যোগ করিয়! উত্তমরূপে ালে।ড়ন করিলে ঈথর্ নীলবর্ণ ধারণ করিয়। উপরে 

সাসিতে থকে । 

5525 
শপ 0 5 ঈর্৩ ৩ স্স্পস 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

নাইট্রোজেন ( 1২100861) )। 

সাস্কেতিক চিহ্ন 0১ ্ পারমাণবিক গুরুত্ব ১৪.০০৮। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে পাচ ভাগ বায়ুর মধ্যে টারিতাগ নাইত্রোজেন্ ও. 
এক ভাগ অক্সিজেন আছে । ূ 

নাইট্রোজেন্ উত্ভিৰ ও জীব দেহে অগ্ঠান্ত মুল-পদার্থের সহিত মিলিত 
হইয়া নানাবিধ যৌগিকের আকারে অবস্থিতি করে। পোর! প্রতৃত্তি 
নাইট্রোজেন্যুক্ত লবণ স্থল বিশেষে মৃত্তিকা মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। নাইট্রোজেন এমোনিয়া গ্যাসের একটী উপাদান। 

প্রস্তত-করণ প্রণালী ।+-১। রুদ্ধ পাঞ্জ শ্রমধে। ফস্ফরাস্ নামক মুল- 

পদার্থ জালাইলে উহা পাও্রস্তিত বাধুর অক্সিজেনের সহিত মিলিত হয় এবং পান্ধ 

মধ্যে নাইট্রোজেন গ্যাস্ অবশিষ্ট বহিয়া যাঁয়। ও 
৮৭ পরীক্ষা ।-_ একটা ক্ষুদ্র পোর্সিলেন্ পাত্রের (৬৪ চিত্র, খ) উপর একখও ফস্যরাস 

রাখিয়! উহু! একটা জলপূর্ণ আ'য়ত পাত্রের (৭) উপর স্থাপন কর) পরে সমান ইয়।গে নিভক্তু) 

দুই মুখ খোলা বোতলের। মাকারের একটা কাচ 

পাত্র (ক) উক্ত পোঠিলেন্ পাত্রকে আচ্ছাদিত করিয়! 
এরূপ ভাবে স্থ'পন কর যে পাত্রের একাংশ মাত্র জল রি? রি 
সবার! পূর্ণ হইয়া রহে। পাত্রের উপরের মুখে একটা রা ৃ রা 
ছিপি সংলগ্ন থকে এবং ছিপির তলদেশে একটা 4. .. ৃ 

পিস্তলের শিকল (গ) এরূপভাবে লম্বমান থাকে যে, নচ্ তি ০ 
উহীর প্রান্তভাগ ফস্ফরাদ, খও ম্পর্ণ করিতে পারে। টি. রঃ 1 
ছিপিটী খুলিয়। পিতলের শিকল দীপ।লোকে উত্তধ টু ৯ ০ 

কর এবং উক্ত শিকল হ্বারা ফসফরাস. খগডকে সপন টি ই "৯ 
রিয়! ছিপিটা দৃঢক্ূপে আটিয়া দাও । উত্তপ্ত শিকল ৬& চিত্র 
সংস্পর্শে ফসফরাস, খঞ্ড অলিয়। উঠিবে এবং কাচপাত্র খেতবর্ণ ধুম ছার! পরিপূর্ণ হইবে । পাত্রটী 
দীতল হইলে দেধ। ধায় যেজল উঠি! পাত্রের অপর একাংশ (6) মাত্র অধিকার করিয়াছে 

*এখং অবশিষ্ট টায়ি অংশ শুর রহিয়াছে প্ 



২০২ রসায়ন-সূত্র | 

ফস্ফরাস ও অক্সিজেনের মিলনে এই শ্বেতবর্ণ ধূমাকাঁর পদার্থ উৎপর হয়) 
ইহাকে ফম্ফরাস্ পেন্টক্লাইভ. € চ1)091))0:05 7510%106) ৮৪05) 

কছে। ইহ! জলে দ্রবণীয়, দুতরাঁং অল্পক্ষণ মধ্যে পাত্রস্থিত জলের সহিত 

মিশ্রিত হইয়া জল-মিশ্রিত ফস্ফরিক্ এসিডে পরিণত হয়। একটা অদৃশ্ঠ 

গ্যাস্ পাত্রের উপরিস্থিত চাঁরি অংশ অধিকার করিয়া থাকে? পরীক্ষা 
করিলে উহ? নাইট্রোজেন বলিয়া জান1 যায়। এই পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত 

'হয় যে, বায়ু লাইঈন্র/জেন্ ও অক্সিজেনের মিশ্রণে উৎপন্ন এবং বায়ু মধ্যে 
চারি আয়তন ( ৮0107)6 7 নাইট্রোজেন ও এক আয়তন অক্িজেন্ আছে । 

২য়। লোহিতোত্বপ্ত তাঁত্রপাত বাযুর সহিত একত্রিত হইলে বায়ুস্থিত 

অক্সিজেনের সহিত মিলিত হয় এবং নাইকট্রোজেনকে মুক্ত করিয়া দেয়। 
একটা অনতিদীর্ঘ কাচনলের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষু্র তাঁআপাত রাখিয়। গ্যাস্-বাতি 
সাহায্যে উহণকে লোহিতোভ্তপ্ত করতঃ নলের একমুখ দিয়া তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশ 

করাইলে নলের অপর মু দিয়া নাইটোজেন্ গ্যাস্ বহির্গত হইতে থাকে 
এবং উহ্থাকে জলপুর্ণ নিষ্ননূধ পাত্র মধ্যে সঞ্চিত করিতে পারা যায়। তাক ও 
অক্সিজেনের মিলনে উৎপন্ন কক্কবর্ণ কিউপ্রিক অক্সাইড. (00:10 05106, 

086) ) নামক যৌগিক নলের মধ্যে অবস্থিত করে। 

স্বরূপ ও ধর্ম-নাইট্রোজেন একটী অন্বশ্ট বায়বীয় পদার্থ; উহা! 
বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধবিহীন এবং বাধু অপেক্ষা! কিঞিৎ লঘু । বোরণ, সিলিকন্ 

প্রভৃতি কয়েকটী মূল-পণার্থ ব্যতীত ম্পর কোন মুল-পদার্থের দহিত সহজে 
ইহার রাঁসায়নিক সম্মিলন সংঘটিত হয় না। ইহা অক্রিজেনের গায় দহনকাঁ্য 
বা জীবন-ধারণের, পক্ষে উপঘোগী নহে এবং নিজেও দাহা নহে। 

৮৮ পরীক্ষ/ নাইটে 'জেন্ পূর্ণ বোতলের মধো একটি জলন্ত বাতি প্রবেশ করাও ; বাতিটী 
নির্বীপিত হইবে এবং গ্যাসও জলিয়। উঠিষে ন|। 

নাইট্রোঙ্জেন্ হাইড্রোজেনের সহিত মিলিত হইয়া এমোনিয়া 

(81202007012) 175) নামক একটী উগ্রগন্ধযুক্ত ক্ষার-ধর্ম বিশিষ্ট বাঁয়বীয় 
পদার্থ প্রস্তত করে। নাইট্রোজেন আইওডাইড, নাইট্রোজেন ক্লোরাইড, 

লাইট্রোগ্লিসেরিন্ 01660-815 921105)। ফল্মিনেট্ (10111010205) প্রভৃতি 

কতিপয় নাইক্রোজেন্-ক্যু যৌগিক ক্ফোটনশীল, এজজন্ত এই সকল পদার্থ 



বায়ুমগ্ডল,। ২০৩ 

অতি সাঁবধানের সহিত ব্যবহার কর! কর্তব্য । ইহাদিগের আকশ্মিক স্ফোটনে 
ভয়ঙ্কর হুর্ঘটন। ঘটিয়াছে। 

নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সহিত মিলিত হইয়। লাইটিক্ 
এসিড. (100 &০10, [ব1২03) নামক একটা দ্রাবক প্রস্তত করে। 

অত্যধিক বায়ু-চাপ ও শৈত্য সংষোগে বায়বীয় নাইট্রোজেন তরলাবস্থায় 

আনীত হুইয়াছে। 

আর্গণ, (৮০0) ও অপরাপর নবাবিদ্বত মূল-পদ্দার্থ। 

লর্ড ব্যালে ও অধ্যাপক রাম্জে বারু হইতে কয়েকটী নুতন মুল- 

পদার্থ 'আবিষ্কার করিয়াছেন। বাধুর সহিত অক্সিজেন মিশ্রিত করিয়। 

তন্মধ্যে তড়িৎ-স্ধুলিঙ্গ সর্চালন করিলে অর্মিজেন্ 'ও নাইট্রোজেন মিলিত 

হয় এবং আর্গণ, অবশিষ্ট থাকে । আর্ঈণের পারমাণবিক গুরুত্ব ৩৯৯) 

ইহা অগ্ত কোন মুল-পদার্থের সহিত মিলিত হয় না। বাষু মধ্যে ষে পরিমাণ, 
ন|ইটেজেন্ থাকে) তাহার শতকরা ১ ভাগ মাত্র আর্গণ | 

অত্যধিক বাধু-চাপ ও শৈত্য সংযোগে আর্গণঞে তরদ ও পরে কঠিন 

অবস্থায় পদ্ষিণত করা হইয়াছে। 
হীরিয়ম্ ক্রিপ্টন্ নীয়ন ও ঝীনন্ নামক অপর যে চারিটা বাঁমবীয় 

মূল-পদার্থ বামুমধ্যে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারাও আর্গণের স্যায় 

অপর কেন মুল পদার্থের সহিত নিণিত হয় না। হহাদিগের বিস্তারিত বর্ণনা এ 

পুস্তকে অনাবগ্তক। 

বাযু-মণডল (417093001)619) | 

পৃথিবী বায়ুমণ্ডল দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছে। ভূতল হইতে প্রায় ৪৫ 

মাইল উদ্ধ পর্যান্ত বাযু-মগ্ডল বিস্বৃত; তদুপরি বাধু এত তরল যে, উহার অস্তিত্ব 

সহজে প্রমাণ করিতে পার যায় না। 

. *ক্সরূপ ও ধর্ম ।--বাষু অদৃশ্য পদার্থ) উহা সঞ্চালিত হইলে স্পর্শেন্ডরিয় 

দ্বারা আমরা উহার অস্তিত্ব অন্থতন করিতে পারি। ইহা গন্ধ ও বর্ণহীন 
, এবং অনৃশ্ত হইলেও ইহার কিঞিৎ ভার আছে” 



৩ রেসায়ন-সৃত্র । 

৮৯ পরীক্ষ|।--পিত্তলের টপ, কক্ (5:01১-০9০%) যুক্ত কুপীর আকারের একটা কাচপাত্র 

বাযু-নিফাধণ-মন্ত্র (:১17-0100) ছার! বাযুশুগ্ঠ করতঃ ওজন করিয়! ট্রপ, কক্টা থুলিয। 

দাও; বায় দশষে তন্মধ্যে প্রবিঃ হইধে এবং কাচপাত্রের ওজন পুর্বাপেক্ষ। অধিক হইবে। 

উপ, কৃ খুগিলে কাঁচ-পান মধো যে বায়ু প্রবিষ্ট হয়) তাহাই এই অতিরিক্ত ভাগের কারখ। ' 

বায়বীয় পদার্থ মাত্রেই স্থিতিস্থাপক অর্থাৎ পেষণে সম্কুচিত হয় কিন্তু 

চাপ অপন্থত হইলেই উহা পূর্বারতন প্রাপ্ত হয়। বাধু এই সাধারণ 

প্রার্কতিক নিয়মের বহিভূঁত নহে। ্ 

৯* পবীক্ষ। | _-এক্সট রাারের বেলুন্ বাযুস্বাবা অল্প পরম ণ ক্ষীতকরিয়। সয় ছ্বার। উহার 

মুখ বন্ধ কর এবং বাযু-নিক্কাশন-যস্ত্রের মধ্যে স্থাপন করতঃ যন্ত্র হইতে বায়ুনিফাশন কর? বায, 

নিষষাশিত হইলে চাণের ভুস হেহু বেলুন্টা পূর্বাপেক্ষ! ধিক হর ক্ষীত হইয়। উদ্ভিবে। 

বায়ুচাপ (4১09৯101000 007955075 )-বাধুর ভার আছে 
বলিয়া বাধুমগুলের নিম্ন স্তর সমুহ উপরের স্তর দ্বারা পেষণ হেতু অধিকতর 

ঘন, সুতরাং অধিক ভাগী। ৪৫ মাইল শিস্তৃত বাধু মণড"লর ভর পুথিবাস্থ 

চেতন এবং অচেতন, সকল পদার্থ ই সমহাবে বহন করিতেছে । এই শার 

নিতান্ত অল্প নহে; পবাধ্থর প্রতি বর্গ ইঞ্চিৰ উপর ১৫ পাউওড ব| পাড়ে সাত 

সের বারু-ভার চাপান রহিয়াছে । একটী মঞ্ব্যদেহেব বিস্তৃতি প্রায় ২১৩০৪ বর্গ 
ইঞ্চি, সুতরাং প্রতি মনুষ্য একটী অসস্তৰ গার (প্রায় ৪৭১ মণ) নিয়ত বহন 
করিতেছে। এক্ষণে সহজে প্রশ্ন হইতে পারে যে আমরা এত গুরুভার 

বন করিয়াও উহা অনুভব করিতে পারি নাকফেন? ইহার কারণ এই যে 

বারু-চাপ পদার্থের চতুর্দিকে দমভাবে নিপাতত থাকেঃ সুতরাং এক দিকের 

চাঁগ অন্ধিকের চাপদ্থারা প্রত্যাহত হয় বলিয়া আমরা এই বিষম গুরুভার 

একবারেই অনুভব করিতে পারি না। 
কিরূপ গুরুতর ভার পদার্থ মাত্রেরই উপর ন্টস্ত বরতিয়াছে, তাহা 

নিয়্লিখিত পরীক্ষ। দ্বারা স্ুন্দররূপে প্রমাণিত হয়। 

৯১ পরীক্ষা ।--ছুই মুখ খোলা একটা আয়ত কাচনলের একমুখে একখানি রবরের চাদর 

হুত্ে দ্বার! দৃড়কীপে বন্ধ কর। পরে খোল! মুখের চতুর্দিকে মোম লাণাইয়! বারু-নিক'শণ-যস্ত্রের 

ছিপ্রের উপর উত্তমরূপে আটিয়। বপাইয়। দ[ও। যক্ত্রটি চালাইলে কাচনল হইতে বায়ু 

ক্রমশঃ নিকাশিহ হইতে থাকিবে হতর"ং বহি্থ বায়ু রাশির অপ্রতিহত নিম্ন চাপ বরের 

টাদয়ের উপর পতিত হইলে উহ। নলের অত্ন্তর্জে প্রবেশ কারিবে ; পরে বাযু.চাপের আতিশয় 
আধিকা হইলে রবরের চাদর সশবে ফাটি! যাইধে। 



বায়ুশ্মান । ২০৫ 

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে পদার্থের চতুদ্দিকেই বাঁযু-চাপ স্থন্ত রহিক্মাছে 

নিম্নলিখিত পরীক্ষা! দ্বার! প্রমাশিত হইবে যে সকল পদার্থই নিম্ন এবং পার 

প্রদেশেও বায়ুচাপ দ্বারা নিস্পেষিত। 
»২ পরীক্ষা ।__-একটী ক।চের গ্র্যাস, জল দ্বারা গরিপূর্ণ করিয়া একখণও কাগজ তছুপরি 

এরূপ ভ।বে চাপা দাও ষে কাগজ ও জলের মধ্যে এক বুদ্বদও বায়ু না থাকে । এক্ষণে কাগজ 

খানি হস্ত দ্বারা চাপিয়। গ্যাস টা নিয়মুগ করিয়! হাত ছাড়িয়া! দিলে জল গ্ল্যাস. হইতে পড়িবে 

ন|) বাধুর উদ্ধগ চাপ দ্বাক্গা কাগজ উক্ত স্থানে রক্ষিত হইয়। উহার পতন নিবারিত হইবে। 

৯৩ পরীক্ষা ।_-পিত্বলের নলযুক্ত গোলাকার টিনের একটি ক্ষুদ্র কানেস্তারা (08777015691 

বাযুনি্ষাশন-যস্ত্রের মুখে দৃটরূগে সংলগ্ন করিয়। উহার মধ্য হইতে বাযু-নিকাশন করিয়। 

লইলে কানেন্তারাটার পাশ্বদেশ সশব্দে সঙ্কচিত হইয়। যাইবে। বায়ুনিফাশিত হইলে 

কানেত্ত।রার মধ্যে বাযু-াপের হু।ম হয় হুতর।ং পাঙবির্ভী বাহিরের বাযুর চাপ অপ্রতিহত 

তাবে ক্রিয়! প্রকাশ করে বলিয়! কানেন্ত।রাটা এরূপ বিকৃত হইরা যায়। 

বাযু-মান (32107))6697)-বানুচাপ হে বন্্রতধারা পগিমিত হয়ঃ 

তাহাঁকে বানু-মান কহে। ইহা অতি সহঞ্জ উপাঁয়ে নির্মিত হইয়া থাকে। 

গ্রন্থলে এই যন্ত্রের একটা চিত্র প্রদর্শিত হইল। 
৯৪ পরীক্ষা ।_-৩৭ ইঞ্চি লম্ব। এবং £ইঞ্চি চওড়া এক মুগ 

খোল। একটী কাচ নল (৬৫ চিত্রঃ ক) পারদ দ্বর। পূর্ণ করতঃ খোল! 

মুখ বৃষ্ধান্জুলির ছ্বার। উত্তমরূপে বহ্পকরিয়! উহা একটা পারদপূর্ণ 

আয়ত পাত্রের (খ) মধ্যে নিকমুখে স্থাপন কর। এরপে স্থাপিত 

হইল নলের অভ্যন্তরস্থিত পারদ কিয়দংশ নামিয়। একগনে স্থায়ী 

হুইয়। রহিবে। এক্ষণে আয়তপাত্রন্থিত পরদের উপরিভাগ হইতে 

এই স্থান পরিম।ণ করিলে দেখিবে যে উহার দুরত্ব ৩* ইর্চি ঝা 

৭৬০ মিলিমিটারু। 

পারদের মধ্যে নিয়মুখে স্থাপিত এই নলটী বাঘুমান নামে পরিচিত। 
নালর অভ্যন্তরস্থিত পাঁরদের উচ্চতার নুঃনাধিক্য দেখিয়া বারু-চাপ নিণীত 
হইয়! থাকে । এই নলের সহিত একটা স্কেল সংলগ্ন থাকে এব: সাপিবার 
অন্য হ্র-নংযুক্ত একখানি ধাতু নির্মিত ফলক উচ্ার উপর অবস্থিত থাকে। 



২০৬ 'রসায়ন-সুত্র । 

ইংরাজীতে ইহাকে ভার্ণিয়ার্ ( 671)1৩) কহে। সহজ বাযুচাপের এক 

সহশ্র অংশও ইহা দ্বার! নিগ্ধারিত হইয়া! গাকে। এইরূপ বায়ু-মানকে ইংরা- 
জীতে সিষ্টার্ন ব্যারমিটার্ (00১6০7) 10210105091) কহছে। এরতন্থ্যতীত ৭৬৯ 

মিলিমিটারে বিভক্ত এক মুখখোলা একটা লম্বমীন বক্র (13171) কাঁচ- 

নলের মধ্যে পারদ প্রবেশ করাইয়া আর এক প্রকার বাযু-মান নিম্মিত ভইয়া 

থাকে » উহার ইংবাঞ্চী লাম সাইফন্ ব্যারমিটার্ (31]01)01) 08190)9661)। 
উপরোক্ত পরীক্ষা দ্বারা বুঝা যায় যে আয়তপাত্রস্থ পারদের উপর বাযু-চাপ 

এত পেষণ করে যে তদ্দারা পারদ বায়ুশূন্ত নলের মধ্যে ৩০ ইঞ্চি উদ্ধে উত্থিত 
হইয়া স্থিরভাবে থাঁকে ৷ পুর্ধেই উক্ত হইয়াছে যে প্রতি বর্গ ইঞ্চি পরিমিত 

স্থানে ১৫ গাউণ্ড বায়ু-চাঁপ ন্যস্ত আছে। যদি বাযুচাপ পূর্বা-পরীক্ষা-নিদ্দিষ্ট 
আয়তপাত্রস্থ পাধদের উপর গ্রতি বর্গ ইঞ্চিগিতে ১৫ পাউগ্ডের অবিকু হয়,তাঁহ। 

হইলে পারদ নার মধো ২০ ভাঞ্চর উপশে উঠিবে কিজ্ব বাধুচাপ ন্যুন হইলে 

পারদ ৩০ ইঞ্চির নীচে নাঁমিয়া পাড়বে । 

৯৫ পরীক্ষা ।- একটা বায়ুমান, কায়ুনিদাশন যন্ত্রে উপর রাখিয়া ল্ম্বা একমু 

থোলা কাচগীত্র ঘার। উহাকে এরূপে আচ্ছাদিত কর যে বহিণস্থ বায়, কৌন মতে তন্মধ্যে বেশ 
করিতে ন। পারে । এক্ষণে লম্বা কাঁচপাত্রের মধ্য হইতে বায়ু নিগাশন করিয়া লইলে পারদ 

বায়,-মানের নলের মধো ক্রমশঃ নামিয। আনিবে। 

ইহার কারণ এই যে, কাঁচপাত্রস্থ বাষু যত নিক্কাঁশিত হয়, পাত্রস্থিত পারদের 
উপর বাযু-চাপের ততই স্রাস হয়; স্থৃতবাঁং পাঁরদ নলের মধ্যে ৩০ ইঞ্চি উর্দ্ধে 

থাকিতে পারে না, ক্রমশঃ নানিয়! পড়ে। 

কোন নিদিষ্ট স্থানে বাষুচাপের নুনতাঁর প্রভেদে প্রবল বাত্যা হইতে ভীষণ 

ঝটিকা পধ্যন্ত উত্থিত হয়। বাু-মাঁন দ্বারা উক্ত স্থলের বাধু-চাঁপ নির্ণয় করিয়া 
ঝড়, বৃষ্টি গ্রভৃতির গণন। হইয়। থাকে । 

বায়বীয় পদদাথের শায়তানের হাঁস ও বৃদ্ধি__-পৃথিবীতে ফত বায়বীয় 
পদার্থ আছে, বাযুচাপের অল্লত1 বা! আধিক্য হেতু তাহারা জায়তনে প্রসারিত 
বা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে । কোন নিপ্ধিষ্ট আয়তনের যে কোন বায়বীয় পদার্থ 

সহজ বারু্চাপে ( সি0ো021] 2101051)106710 701859016 ) যে স্থান 

অধিকার করেঃ অধিক বাষুচাপে সঞ্কুচিত হইয়া তদপেক্ষা অক্পস্থান 



এভাগাড়োর অনুমান । ২০গ 

এবং ন্যুনন বাধু-চাঁপে প্রপারিত হইয়া তদপেক্ষা অধিকস্থান অধিকার করিয়া 
থাকে । 

তাপ-দংযোগে বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ ও শৈতা সংযোগে উহার সঙ্কোচন 

হয়, তাহ! পূর্ধে উক্ত হইয়াছে । 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে অধিক তাপ ও মন্ল বাযু-চাপ সযোগে বায়", 

বীর পদার্থ সমধিক প্রলারিত এবং শৈত্য ও অধিক বাধু-চাপ ংযোগে উহা! 

সমধিক সন্কুচিত হইয়া থাকে। 

অতএব কোন বায়বীয় পনার্থের ও্ন অপর বায়বীয় পদার্থের ওজনের 
সহিত তুলন! করিতে হইলে উঠয়কেই সমান তাপ-মাত্র! ও সমান বাধু-চাপ- 

ভূক্ত করিয়া! ওজন করিতে হয়। সহক্ষ বাধু-চাপে এবং 0০ তাপ-মাত্রায় 
১ লিটার্ পরিনিত স্থান যে পরিমাণ বারুদ্বারা অধিরূত হর, 0০ অপেক্ষা 

অধিক তাপ-মাত্রা ও নহঞ্জ ৰাধুচাপ অপেক্ষা চপ বাধু-চাপে প্রনারণ হেতু উহা 

অপেক্ষ। অল্প পরিমাণ স্তরাং অল্প ওঞ্জনের বায়ু ব্বার ১ লিটার্ পরিমিত স্থান 

অধিকৃত হইয়া থাকে । এই জগ্ত যখনই ঢুইটী বায়বীয় পদার্থের ওজনের তুলনা 

করিতে হয়, তখনই 'ী ছই পদার্থকেই একই তাঁপ-মাত্া ও একই বায়ু-চাপে 
সম-আয় তন-ভুক্ক করিয়। ওজন করিতে হইবে । বায়বীয় পদার্থদিগের ও$জপের 

তুলনা করিতে হইলে অর্থাৎ একটা অপরটী অপেক্ষা কত ভারী ব! লঘু স্থির 
করিতে হইলে, সকলকেই €)*0 তাপ-মাত্রা ও ৭৬০ মিলিমিটার বাধু চাপ-ভুক্ত 
করিয়া ওজন করিতে হয়। 

ইতিপূর্বে উক্ত হইয়ছে যে 0০0 ও ৭৬০ মিলিমিটার্ টিন্রিন এক 

লিটার্ হাইড্রোজেনের ওজন '০৮৯৩ গ্র্যাম। অক্সিজেন হাইড্রোজেন অপেক্ষা 

কত ভারী নিরূপণ করিতে হইলে উহাকে 0০ ও সহঙ্জ বাযু-চাপ ভুক্ত করিয়া 
উহার ১ লিটারের ওজন কত হয়, দেখিতে হইবে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা 

গিয়াছে যে এইন্নীপ এক লিটারু অক্সিজেনের ওক্ন ১৪৩৩৬ গ্রযাম্ অর্থাৎ 

অস্িংজন্ হাইড্রোজেন্ অপেক্ষা ১৬ গুণ ভারী (০৮৯৬ ৮ ১৬০১৪৩৩৬)। এইরূপে 

সমুদয় মূল ও যৌগিক পদার্থের ওজন নিন্দা ওজনের দহিত তুপনা করিয়া 
_ নিদি হইয়াছে । | 

"** এই প্রণালী অবলম্বন করিস এতোগাস্ত্রোর অন্গমানের (45০02807075 18%1)০- 



২০৮ |] রসাযধন-সুত্র | 

0১595) সাহায্যে মুল বা! মৌপিক পদার্থের অগুগুলির ওজন হাইদ্রোজেনের অগুর 

ভাঁরের তুলনাঘ কত অধিক, তাহা নির্ণয় করা হয়। এভোগাড্রোর অনুমান দ্বারা 

স্থিরীকৃত হইয়াছে যে একই বায়ুচাঁপ ও একই তাপমাত্রায় মম আয়তনের যাবতীয় 
বায়বীয় পদার্থের মধ্যে সমমংখ্যক অগু ! 810160015) নিস্তমান থাকে। এই 
নিয়মের ইংরাজী সংস্ত| এই £--150091 ৮0110075506 01091110 5899৭ 01)061 

009 ৭2010 19100218016 2110 01559:15 0010051790102] 0 070191: 

0 07015010155. হাইড্রোজেনের অণু ছুই পরমাণু দ্বারা গঠিত এবং হাঁই- 

ড্রোজেনের এক পরমাণু ভার ১ সংখ)। দ্বারা নির্দি্ হইয়া থাকে। সুতরাং 

সমান আয়তনের (একই বাযুচাঁপ ও একই তাপ মাত্রায়) হাইড্রোজেন ও 
অপর যে কোন বায়বীম পদার্থ ওজন করিলে এ বায়বীয় পদার্থ হাইড্রোজেন্ 
অপেক্ষা বত গুণ ধিক ঠাঁরী হইবে, উহার প্রত্যেক অণু হাইদ্রোজেনের অগু 

অপেক্ষা তত গুণ ভারী । হাইড্রোজেনের অথুর ভার ২ বলিয়! উক্ত সংখ্যাকে 

২ দিয়া গুণ করিলে এী বায়বীয় পদার্থের আণবিক ভার ( [191501181 

8161) ) সথচিত হয় । 

রাসাধনিক পরীক্ষা, শিল্প ও অগ্যাপ্ত কার্যের নিমিত্ত অল্সিজেন্, হাইড্রোজেন প্রভৃতি 

বায়ফায় পদার্থ সর্ধবদ। প্রস্থত করিবার পয়োদন হর । যে সকল পদার্থ হইতে এই সকল 

বায়বীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়! থাকে, তাহাদিগকে কি পরিষ'ণে বাবহার করিলে আবশ্তক মত 

অস্সিজেন্ ব৷ হাই জেন প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহ। প্রথমে অঙ্ক কপির! নিদ্ধীরণ কর| উচিত । 

মনে কর, ১৫০ তাঁপমমাত্র। ও ৭২ মিলিমিট'র্ বাযু-চাপ-ভূক্ত অক্সিজেন দ্বারা ৮* লিটার্ 

আয়তন বিশিষ্ট একটা গ্যাস ব্যাটা, (৫৮৮5-:8) পুর্ণ করিতে হইবে, কত ক্লোরেট. অফ. পটাশ. 
ব্যবহার করিলে আমরা এ পরিমাণ অক্সগেন্ প্রাপ্ত হইব? আমর! জানি ধে ১২২৬ গ্র্যাষ্ 

ক্লোরেট. অফ. পট।শ. দগ্ধ করিলে ৪৮ গ্র্যাম্ অন্সিজেন্ প্রাপ্ত হওয়। যায় এবং ০0০0 ও 

৭৬০ নিলিমিটার্ বায়ু-চাপে ১* লিটার্ অক্সিজেনের ওজন ১৪'৩৩৬ গ্রযাম্। এক্ষণে দেখিতে 

হইবে যে ১০ ভাপ-মাত্রা ও ৭৫২ মিলিমিটার্ বাযু-চ।প-ভুক্ত ১*লিট।র্ অক্সিজেন্, 0০০ তাপ- 

মাত্রায় ও ৭৬* মিলিমিটার্ বায়ু-চাপে ওজনে কত হইবে । পুরে উক্ত হুইয়াঞ্ছে ষে ২৭৩ আয়তন 

ধে কেন বায়বীয় পদার্থ ১০ তাপ-মাক্র'র বৃদ্ধিতে ২৭ট আয়তন হুইবে ৷ হৃতরং ২৭৩ আয়তন 

অফ্িজেন্ ১৫:০এ, ২৭৩+১৫-২৮৮ আয়তন হইবে | বায়চাপ কম হইলে বায়বীয় 
পদার্থের আয়তনের বৃদ্ধি নাধিত হয়, হতরাং ৭৬০মি লমিট।রু বায়,- "চাপে অন্সিজেনের যে আয়তন 
থাকে, ৭৫২ মিলিমিটা€ বায়-চাপ-তুক্ত হইলে উহার যতন তদপেক্ষ। অধিক হয়, অতএব 

বহুরাশিক অস্ত্বার। আমর! ১: ধিটার্ অস্সিসেন্, ১৫১ ও ৭৫২ মিলিমিটার বার ১গাপ- 
ভুক্ত হইলে আরতনে কত হইবে, তাহ সহজেই নিন্ধপণ করিতে পারি । যথা :- 



বায়ু মিশু পদ্দার্থ। ২০৯ 

ক.» ৩৭ লিটার্ অক্মিগেন্ | 

অতএব ১০ লিটার্ অক্সিজেন্, 0-০ ও ৭৬০ যিপিমিটার্ বায়.-ডাপ-ভুক্ত হইলে উহার 

ওজন যদি ১৭ ৪৩৬ গ্রা।য্ হয়, তাহ। হইলে ১৫১ ও ৭৫২ ঠিলিঘিটার্ বায়,-চাপ ভুন্ত ১০ লিটার্ 

( অর্থাৎ ».৩৮ লিটাব্) অন্িজেশের কত ওজন হইবে--নিশ্চরঠ ওজন কম হইবে, যধা-_ 

১০ ৯১৩৮ ০১১৪৩৩৬ ১ ক 

ক ১৩৪৪ গরম] 

এক্ষণে দেখিতে চাবে যে ১৩৪৪ আযম অগ্সিগ্ন পস্থত কগ্রিতে হইলে কত ক্লৌরেট 

ঘক. পট।শের প্রয়োজন হব । ঘদি ৪৮ ভাগ ওজনের অধ্নিতন্ ১০১৬ ভগ গ;নের ক্লোরেট, 

অফ. পটাশ, হতে ৬তগন্ন হয়, এাহ হইলে ১৩৪৪ গ্রাম অিজেন্ কত ওজনের কোরেট 

অ পটাশ, ঠঠতে উত্তম হবে? | 

৪৮ ১ ১৩৪৮ ,- ১৯২২৬, ক 

ব,০» ৩৯ ০৩ খ্র্যামু কোট, অন. পটাশ,। 

'অতএন ৩৪ ৩৩ এ্র্যান্ কোগ্েট, অত. পাশ, উত্তপ্ত করিলে আমবা ১০ লিটার আয়তন 

[শিষ্ট এক গাস্ বা, ১৪০6 8২৫২ |মনখিটারু বাধত্চাপ-ভুক্ত আর্রদেনের দ্বাধ' পূর্ণ 

করিতে পারি । রর 

এত প্রণ।লাব দ্বাণ। আমণ। হাপমার। 2 বাযুচাপ ভেদে যে কান 

বানবায় পদাখের আয় হনে? যে পরিবন্ন ফাংধত হয়ঃ তহ। শির্র করিতে 
পারি | 

তরল বায়ু (14001 1৮) -অধ)াপক ডে গয়ার্ (19১৬) অন্যধিক 

শে টাপ ও শৈহা নংবাোগে বাধুকে তবল অপার আনয়ন করিয়াছেন । তরল 

বাধু এবপ শীহপ খে উহা বরফের ভাপ মারা 'অপেক্ষা ১৯৯ ভিত্রী নুন তাপ 

মাবায় ফুটতে থাকে । তরল বাধুন বাসায়নিক এঞ্জি অতি প্রবল এবং যথেঞ্ 

পরিম[ণে কান্যকবী শক্তি ও উহার মধ্যে নাহত থাকে । 

বায়ু মিশ্র-পদার্থ-_বাধু অক্িজেন ও নাইট্রোজেনের মিশ্রণে উৎপন্ন 

( 71250100101078] 1001300018 )১ ইহা একটী রাসায়নিক যৌগিক ( 015010109] 

00101১00170) নহে । নিম্নলিখিত তিনটা কারণ দ্বার। উহ প্রমাণিত হয় £__ 

১। যখনই ছুইটী বায়বীয় পদার্থের মধ্যে ব্রসায়নিক মিলন উপস্থিত হয়, 
১৪ 
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তখনই উত্তাপ উদ্ভূত হয় এবং উৎপন্ন পদার্থের আয়তন অনেক স্থলেই উৎপাদক 
পদার্থদিগের আয়তন হইসে বিতি্ হইয়া থাঁকে। বাঁষু মধ্যে যে পরিমাণ 

অক্নিজ্জেন ও নাইট্রোজেন্ আছে, যদি আমরা সেই পরিমাণে এই দুইটা গ্যাসকে 

কোন পা মধ্যে মিশ্রিত করি, তাহা হইলে উত্ত মিশ্রগাাস্ সর্ববদ! বাঘুর শ্তাঁয় 

কার্য; করিলেও এরূপ মিশ্রণে উত্বাপ উৎপন্ন বা এতদ্বভয় পদার্গের আয়তনের 

কোন পরিবর্তন সংসাধিত হয় না। বাধু পরাস।য়নিক যৌগিক হইলে একপ 

ব্যতিক্রম কখনই লক্ষিত হইত না । 

২। পুর্ব উষ্চ হইয়াছে যে একটা মুল-পদার্ জপর 'একটী মুল-দার্থের 

সহিত মিলিত হইলে উভয়ের পারমাণবিক গুরুত্বংখা! বা উহ্থার গুণিহ/কের 

অন্্পাত অন্গসাপে দ্ু মিলন সংঘটি হইয়া থাকে। অন কোন *বিমাণে উভয়ের 

মধো বাসায়নিক মিলন সম্ভব ভর না । কিন্ত দাধু মধ্যে অক্সিজেন ও নাইটোজেন 

যে পরিমাণে অবস্থিতি করে, হাহা উচাদিগেব পারমাণবিক গুক্ সংখার 

অন্ুুপাঁ» অক্নানে নাহ) এজগা বায়ু কখনই লাসায়নিক যৌগ্রিক হইতে 

পারে না। 

৩। বাসায়নিক যৌগিক যে স্কানে ষ অবধ্ধায় থাকুক না নেন) বিশ্লেষণ 

করিয়া দেখিণে উতর উপাদান নধর পরিনাণের কোন প্রভেদ দু হর না। 

উপাদানগুলি থে নিক্দিষ্ট পবিম।ণে মিলিত হইয়। উক্ত মৌগিক এস্তত কবে) 

কোন কারণেই তাহার ব্যতিক্রম দু ভয় না; কিগ্চ সাঁযুব মধ্যে অন্কিজেন্ ও 

নাইট্রোডেনেৰ পবিনাঁপ সর্বথা। একরূপ গাড়ে না অবস্থী ভেদে উাদিগের 
পরিমাণের কথঞ্চিৎ পার্ণকা লক্ষিত হস বায গাসায়নিক যৌগিক হইলে এরপ 
ব্যতিক্রম কথনই লক্ষিত হইত ন!। 

পরীক্ষা। দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে থে, প্রতি ১০০ আফ্তন বানুতে ৭৯ 
আয়তন নাইট্রোজেন ও ২১ আয়তন অক্িজেন্ এবং প্রতি ১০০ ভাগ ওজনের 

বাষুতে ৭৭ ভাগ ওজনের নাইটোজেন্ ও ২১ ভাগ ওদনের অকিজেন বিচ্ভমান 

থাঁকে। বাহুল্য ভয়ে সে সকল পরীক্ষী এস্থলে বর্ণিত হুইল না । 

বায়ুমগুল-স্থিত অন্যান্য পদার্থ__নাইট্রোজেন এবং অন্মিজেন্ 

ব্যতীত অপর যে কয়েকটী পদার্থ বাষুর সহ্নিত অল্প পরিমাণে মিশ্রিত থাকিতে 
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দেখা যায়, তাহদিগের মধ্যে কার্কনিক এসিড. গ্যাস্, জল-বাষ্প, নাইটিক্ এসিড. 

এমোনিয়। ও অর্গানিক পদার্থ প্রধান । 

প্রতি ১০,০০০ আয়তনের বাযুতে প্রায় € আয়তন কার্ধনিক এসিড. 

গ্যাস্ দিছ্বমাঁন থাকে । বাঁসগৃহ। বিষ্তালয়, সভাস্থল প্রভৃতি ষে সকল গানে 
বধ লোকেন সমাগম হয়, তন্তহস্থলের বাধুতে কার্বনিক্ এসিডের পরিমাণ 

অধিক থাকে । এক'রণ এ সকল স্থানে বাধু সঞ্চলনের স্ুুবন্দোবস্ত থাকা 

কর্তব্য, নতুবা কার্বনিক এসিড. ও অন্যান্ত দূষিত পদ্দার্থ বাঘু মধো এককালে 

অধিক জমিয়| ্বাসক্রিরা ও স্বাস্তবোর ব্যাঘাত উৎপাদন করে। 
জল-বাশপ নিম্ন শিন্ন স্থানের বাধুতে ভিন্ন ভিন্ন নময়ে হিন্ন পরিমাণে 

অবস্থিতি করে। ইতিপুর্বে আনরা এ বিষের ম/ঃলোচন। করিম়াছি। ম্ুতরাং 
এস্থলে তাভাব পুনরুল্লেথ নিশ্্রয়।জন | 

বায় মধ্যে বিশাতের [কাশ হইলে নাইট্রোজেন ৪ মক্সিদেন্ মিলিত হইয়া 

নাইটিক এসিড. উত্পন্ন হয়। নৃষ্টিব গলে ইহ! দ্রব হইয়। ভূমিতে পতিত 
হয় এবং ইহা হইতে উদ্ছিদ্গণ শরীর পোষণের জগ্ত নাইট্রৌজেন্ সংগ্রহ করে। 

এমোনিয়! গ্যান্ অতি সামাঁন্ত পরিনাণে বখুমধ্যে অধস্থিতি করে; দশ 

লক্ষ ভাগ বারুভে ১ ভাগের অধিক এমোনিয়। থাকে না। উদ্ভিদ্-্গৎ 

শরীর পোঞষ্ণর নিমিত্ত বারুস্থিত এমেনিনা হইতে নাইট্রোজেন আহাধ্রূপে 

ছীহণ করে। 

নানাবিধ অর্গানিক ও ইনগগানিক পদার্থ অল্পাধিক পরিমাণে বাযুমপ্যে 
ভাসমান (50519910056 07891) থাকিতে দেখা যায। আমরা প্রর্থাসের 

সহিত সর্বদা স্বল্প পরিমাণ অর্গানিক পদার্থ বাযু মধে) পরিত্যাগ করিয়া থাকি। 

বাহিরের বিশুদ্ধ বাধু সেবন করিয়া বহুলোকসমাশ্রিত গৃহমধ্যে প্রবেশ 

করিলে এক প্রকার ছুর্গন্ধ অনুভূত হয়। বহুলোকের প্রশ্বীসতাক্ত অর্গানিক্ 

পদাথ বারুমধ্যে থাকিয়া এইরূপ দুর্গন্ধ উৎপাদন করে; ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে 

বিশেষ অনিষ্টকারী। গৃহমধ্যে বায়ু সঞ্চালনের শ্বন্দোবস্ত থাঁকিলে এই পদার্থ 
বায়ুমধ্যে এককাঁলে অধিক পরিমাণে জমিতুপারে না। এতদ্বযতীত বিবিধ 

প্রকার বীজাণু বাঁধু মধ্যে অবস্থিতি করে, ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি 

রোগোত্পাদক (7৯801102910) এবং অপর করেটা দ্বারা গাঁজন (7670906- 
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007) ও পচন (7১006906100) উৎপন্ন হয়। জলাস্বীনে উদ্ভিজ্জ পদার্থ পচিলে 

গর উহ! হইতে উদ্দেয় ( (0151116 ) অর্গানিক গদার্থ উৎপন্ন হইয়। বাঁযু মধ্যে 
অনৃষ্াভাবে অবস্থিতি করে । 

সর্বস্থবানের বায়ুতে হাইড্রোজেন এবং কোন কোন স্থানে ওজোন্ 
গ্যান্ও অল্প পরিমাণে অবস্থিতি করে। প্রতি ১০,০০০ ভাগ বাযুতে 

২ ভাগ হাইড্রোজেন থাকে । 

অধ্যাপক রাম্জে সম্প্রতি বায়ু মধ্যে ক্রিপ্টন্ (07901 )১ নীয়ন্ 9০073) 

এবং ঝীনন ( 09100] ) নামক তিনটা মুল-পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন । বাষু 
মধ্যে ইহাদিগের পরিমাণ নিতাত্ত অল্প । আর্গণ এবং হিলিয়ম্ (1৩11077) নামক 

অপর ছুইটা নুতন অ।খিকুত মুণ-পদার্স ৪ বাধুমণো অন্ন পরিমাণে অবস্থিতি করে । 

এমোনিয়! (:1710701012 ) 

গাক্কেতিক চিহ্ন ১171; আশবিক গুকত্ব ১৭। 

নাইট্োজেনের সহিত ভহাইগ্রোছেনের মিলন হয়া যে সকল যৌগিক 

প্রস্তত হয়ঃ তন্মধ্যে এমোনিক্বা সর্ব প্রধান । নাইট্রোজেন.সুক্ত জাস্তব বা 

উদ্ভিজ্জ পদার্থ পচিলে এমোনিয়া গ্যাস. উৎপন্ন হয়। যে সকল অর্গানিক 

পদার্থের মধ্যে নাইট্রোজেন্, হাইড্রোজেন ও অক্িজেন্ থাকে? তাহাদিগকে 

একটা রুদ্ধ পারে । যাহার ভিতর বাধু প্রবেশ করিতে লা পারে ) রাখিয়া 

উত্তপ্ত করিলে নাইট্রেরছেন্ হাইড্রোজেনের সহিত মিলিত হইয়া এমোনিয়া গ্যাস 

উৎপাদন করে। শৃঙ্গ, খুব, চর্ম; কেশ প্রভৃতি অধিকাংশ জান্তব পদার্থ হইতে 
উপরোক্ত প্রণালী অনুসারে এমোনিয়া উৎপন্ন হইয়। থাকে । 

৯৬ পরীক্ষা ।-একটী পরীক্ষ! নলের মধ্যে ক্ষুত্র কয়েকথও চন্ম রাখিয়। উত্তাপ প্রয়োগ 

করিলে এমোনিয়! গ্যাস্ নির্গত হয়) ত্র গ্যাসের মধ্যে একথগ্ড লোহিতবর্ণ লিট মস্ কাগজ 
জলে পিক্ত বিয়া ধারণ করিলে উহ নীলবর্ণ হইয়! যায়। 

পাতুরে কয়লার মধ্যে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন থাকে) ইহাকে রুদ্ধ 

পাত্র. মধ্যে রাখিয়া উত্তপ্ত করিলে এমোনিয়! নির্গত হইয়া আইসে। এই 

এমোনিয়া হইতে অধিকাংশ এমোনিয়া-ঘাটিত লবণ প্রস্তত হইন্কা থাকে । 



এমোনিয়া ২৯৩ 

এই প্রক্রিয়াকে ইংবাজীতে ডেট্কটিত, ডিটিলেশন (1088110756 
01301190010 ) কহে । শুদ্ধ কার্বন্, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন ঘটিত অর্গানিক্ 
পদার্থ ( কাষ্ঠ ) এইব্ধপ চোলাই করা হইলে এসিটিক এসিড. উৎপর হয়। 

গ্রীক দেবতা এমন্ (40801) ) দেবের মন্দিরের সম্মুখে পশুপালের বিষ্ঠা 
দগ্ধী করিয়া স্যাল্ এমোনিয়াক ( 39] £১07270070190 । নামক এমোনিয়ার একটা 
যৌগিক প্রথম প্রস্তত হইয়াছিল, এইজন্য এই গ্যাসের নাম এমোনিয়া 
হইয়াছে । এমোনিয্লার অপর একটী নম ম্পিরিটুস্ অব হার্টস্ হর্ণ, (90115 
01 11811510011 11 

প্রস্তৃত্করণ প্রণালী 1-_পূর্ব্ব উক্ত হইয়াছে যে পাতুবে কয়লা চোলাই 
করিলে কোল্ গ্যান্ (0081 ৫৪5 । ও অন্তান্ত পদার্থের সহিত এমোনিয়! 
গ্যাস্ প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়। ক্র গ্যাস জলের মধ্যে প্রবেশ করাইলে 
জলের সহিত মিশ্রিত ভইয়া যে এমোনিয়ার দ্রাবণ প্রস্তুত হয়, তাহ।কে 
ইংর[জীতে 00100101801 11000: 01 ৪৯৮ 005 কহে । উনার সহিত চুপ 

যোগ করিয়া উত্তাপ প্রয়োশ কারলে এমোনিয়! গযাস. নির্গত হইয়া আইলে । 
এই গ)1স. হাহ্ড্রোক্রোরিক্ এসিডের দ্রাবণে প্রবেশ করাইয়া উক্ত দ্রাবণকে 
শু কবিপে ক্লোরাইড. অফ. এমোনিয়া । নিসাদপ ) নামক এমোনিয়ার যৌগিক 
প্রস্তুত হয়। নিসাদলের সহিত সোডা, কলিচুণ বা অগ্ঠ কোন ক্ষার পদার্থ 

মিশ্রিত করিয়া উপ্প প্রয়োগ করিলে এমোনিয়া গ্যাস, নির্গত হয়, যথা-_ 
7101] + 080 08015. + 2২, +1320) 
নিপাদপল , চুণ ক্যাল্সিয়ম্ ক্লোরাইড এমোনিয়া জল 

২ 
| 
|| 

পু 

ক) মধ্যে এক ভাগ নিপ।দল ও দুই ভাগ টা 

কলিচুণ রাখিয় গ্যাস বাতি ( ঘ ) ছার! 

উত্তাপ প্রয়োগ কর। একটী দ্বিবক্ত 

কাচশলের (খ) একমুখ ছিপি দ্বার 

কাচকুপীতে সংলগ্ন কর, এবং অপর মুখ 

একটা গুফ নিয়মুন কাচের বে।তলের (গ) 

মধ্যে সপন কর। এমোনিয়। গ্যাস্ বাম 

অপেক্ষ! লঘু বলির়। বাযুকে স্থানচ্যুত 

করিয়! নিক্নমুখ কাচের বোতলের মধ্যে 

সঞ্চিত হইবে। 

৯৭ পরাীক্ষ। ।--একটী কাচকুপীর (৬৬ চিত্রঃ ৰা 
] টা ৃ | 

ৰ ] 
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এমোনিয়া গ্যাস, জলে সহজে দ্রবণীয় বলিয়৷ অক্সিজেন্ প্রভৃতি অন্যান্ 
গ্যাসের স্তায় অলপুর্ণ পান্্র মধ্যে ইহাকে সঞ্চয় করিতে পারা যায় না, কিন্ত 
পারদপূর্ণ পাত্রে এই গ্যাস.কে সঞ্চয় করিতে পারা যায়। জলের মধ্যে এমোনিয়া 
গ্যাস, প্রবেশ করাইলে উভয়ে মিলিত হুমা এমোনিয়ার প্রাবণ ( [19907 
41101001019, ) প্রস্তত হয়| 

স্বরূপ ও ধন্ম।--এমোনিয়া বর্ণহীন অদৃশ্ত গ্যাস। ইহার গন্ধ 

অতীব তীব্র. অধিক পরিমাণে নিশ্বাসের সহিত গৃহীত হইলে শ্বীসরোধ হইয়া 
প্রাণবিয়োগ হয়। অপেক্গণকৃত অল্প পরিমাণে নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে 

খ্বাসনালী ও ফুসফুসের শ্লৈম্মিক বিল্লিবু (:১1000005 10)0101)1811১ ) প্রদাহ 

উৎপাঁদন করে। বাধু অপেক্ষা ইহ! প্রার অধ্ধগুণ লঘু । অধিক ৰাঁযুচাপ ও 

শৈত্য সংযোগে ইভাঁকে ঘনীভূত করিয়! তরল, এমন কি কঠিনাবস্থায়ও, 

পরিণত করা যাইতে পারে কিন্তু বাধু-চাপ অপসারিত হইলেই তরল 

এমোনিয়। পুনরায় বায়বীয় আকারে পরিণত হয় এবং নিকটস্থ পদার্থ হইতে 

এত আরধক তাপ অপহরণ করে যে উহা অতিশয় শীতল হইয়া পড়ে । তরল 

এমোনিয়া সংলগ্ন কোন পাত্রে জলা রাখিলে এই কারণে জল জমিয়া বরফ 

হইয়! যায়। কেরি সাহেবের আবিষ্কৃত বরফের লে এইপ্ঈপে বরফ প্রস্তত হইয়! 

থাকে | 

ইতিপুর্ধে উক্ত হইয়াছে যে এমোনিষা জলে 

অতিশয় দ্রবণীয় ; নিয়লিখিত পরীক্ষা, দ্বারা উহা 

নুন্দররূপে প্রদশিত হয় । 
৯৮ পরীক্ষা ।--একটী কাচকুপী এমোনিয়া গ্যাস্ দ্বারা পূর্ণ 

করিয়। কৃপীর মুখ একটা কাচের নলযুক্ত ছিপি দ্বার। বন্ধ কর। 

পরে অপর একটি জলপুর্ণ আয়ত পাত্রমধ্যে উহাকে নিম্নমুখে 
গ্বাপন কর ; জল শীম্্র এসোনিয়। গ্যাস. শোধণ করিয়া কাচ- 

কুপীর মধ্যে ফোয়ারার আকারে উত্থিত হইবে (৬৭ চিত্র )। 

ঘদি লাল লিটমসের গ্রাবণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখ! 

ঘাক্স, তাহ! হইলে কুপীর মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় জল 

নীলঘর্ণ ধারণ করিবে, কারণ এমোনিয়। গ্যাস. একটা ক্ষারপদার্থ ৷ 

এমোনিয়া গ্যাস অক্সিজেনের মধ্যে জলিয়া থাকে কিন্তু বাযুমধ্যে সহজে 



এমোনিয়! ৷, ২১৫ 

জলে না। যতক্ষণ দ্বীপালোক সংযুক্ত থাকে ততক্ষণ জ্লিতে থাকে, আলোক 

অপমারিত করিলে এমোঁনিয়ার শিখ নির্বাপিত হইয়া! যাঁয়। 
»» পরীক্ষ। ।-_নিয়মুখ এমোনিয়।-পূর্ণ বোতলে একটি তবলস্ত বাঁতি প্রবেশ করাও। 

এনোনির। গস বাতির চতুদ্দিকে জলিতে থাকিবে, ফিস্তুবাতিটি বাহির করিয়া! লইজেই 
উহা! নিবিয়া যাইবে! 

১৪ ভাগ ওঙজরনের নাইট্রোজেন ৩ ভাগ ওজনের হাইদ্বোজেনের সহিত & 
মিলিত হইয়া এমোনিয়া গ্যাস উৎপাদন করে। 

এমোনিয়া যে কোন দ্রাবকের সহিত মিশ্রিত হইলে দ্উহাকে নক্ষারামন 
( ৩০/:৪15০) করতঃ দ্রাবক ভেদে ভিন্ন ভিন্ন লবণ উৎপাদন করে। 

১০০ পরীক্ষ। ।_-একদী বোতল এমোনির। গ্যাস্ ও অপর একটা বোতল হাইডোকোপ্সিক্ 
এসিড, গ্যাস্ ছার! পুর্ণ করতঃ উভয়কে মুখে মুখে উপর্যযপরি স্থাপন কর। বোতলঘয় তৎক্ষণাৎ 

এমোনিয়ম্ কলোরাইডের খেতবর্ণ ধূম দ্বার! পূর্ণ হইবে । 

এই ধুমাকার পদার্থ শীতল হইলে শ্বেতব্ণ স্কটিকাকারে বোতলের 

অভ্যন্তরে জমিয়া থাকে। উহা ক্লোরাইড অফ. এমোমিয়ম্ নামক যৌগিক 
পদার্থ, এমোনিয়া ও হাইড্রোক্লোরিক্ এসিডের মিলনে উৎপন্ন হয়। এই 
পদার্থের বাঙ্গালা নাম “নিসাদল | 

শিরোব্দনা। হইলে আমরা ম্মেলিং সল্ট, (91161]16 991 ) নামক ষে 

পদার্থ ব্যবহার করিরা থাকি, তাহা এমোনিয়ম্ কার্বনেট, নামক এমোনিয়ার 
অপর একটা বৌগিক । ইহার সহিত অল্লমাত্রায় গন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়। ইহাকে 
স্থগন্ধযুক্ত করা হয়। 

এমোনিয়। গ্যাসের পরীক্ষা ।--(১) উগ্র গন্ধ দ্বার এই গী।সের অস্তিত্ব অনুভুত হয়। 
(২) লাল লিটসস্ কাগজ জলে ভিজাইয়৷ এযোনিয়া গ্যমের মধ্যে ধারণ করিলে উহা 

নীলবর্ণ ধারণ ঝরে। 

(৩) একটা কাচদও উগ্র হাইড্ড্রাক্োরিক্ এসিডে নিমজ্জিত করিয়া এমোনিয়। গ্যাসের 

মধ্যে ধারণ করিলে স্থেতবর্ণ ধুখ অধিক পরিমাণে উপগত হূয়। 

অন্যিগেন্-মুক্ত নাইট্রোজেনের যৌগিক । 

নাইট্রোজেন্ সহজে অক্সিজেনের সহিত মিলিত হয় না, কিন্তু এই ছুইটা 
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গ্যাদ্ একটা পাত্রের মধ্যে রাখিয়া তন্মধ্যে তড়িৎ-ম্ফ,লিঙ্গ উৎপাদন করিলে 

উভয়ের মধ্যে রাপায়নিক সম্মিলন উপস্থিত হইয়া নাইট্রোজেন টাই-অক্সাইড. 
ও নাইটে জন্ টেট্ ক্লাইভ, লামক রক্তবর্ণ ধূমাকারের ছুইটী যৌগিক পদার্থ 
উৎপন্ন হয় 

নাইট্রে/জেনর অক্সিজেন্যুক্ত পাচটী যৌগিক আছে; ২৮ ভাগ 

ওজনের নাইটে জেনের সহিত বিভিন্ন ওজনের অক্সিজেন মিলিত হইয়া 
এই করটা বৌগ্ঞু প্রস্ততি করে। যৌগিকগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে 
লিগিত হইল। 

১। নাঈট্রোজেন্ মন্ক্াইড (50).-ইহার অপর একট 
নাম নাইটুস্ অক্পাইও. ( বা0০এ১ 0109) 1 এমোনিয়ম্ নাইট্রেট নামক 

লবণে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উহ! বিশ্রি হইয়া! এই গ্যাস্ উৎপন্ন হর। ইহা 

বর্হীন ও অশ্ব এবং কিজেনের ন্যায় দাহক বায়বীয় পদার্থ। অগ্রিমূখ 

দীপ-শলাকা এই গ্যাসের মধে। নিমজ্জিত হইলে পুনঃপ্রজ্পিত হইয়া ডঠে। 
ইহা বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া নিশ্বাসরূপে গুহীত হইলে প্রথমতঃ জঈীবৎ 
মত্ততা উৎপাদন করে, এইজগ্ত ইহাকে হাস্তোৎ্পাক গ্যাস্ (1490817108 

৫৪5 ) কহিয়া থ|কে; অধিক পরিমাণে নিশ্বামের মহিত গৃহীত হহলে 

সংজ্ঞা» লোপ হয়। সহজ অন্ত্রচিকিৎসা ও দ্ত-চিকিৎসায় এই গ্যাস্ ব্যবহৃত 

হয়; ইহার আত্রাণ লইলে রোগী কিছুঞ্ষণের জন্য অন্বাধাতঅজনিত যন্ত্রণা 

অনুভব করে না। 

২। নাইট্রোজেন্ ডাই-অক্সাইড.বা নাইটট্রকৃ অক্াইড বউ ৎ০2)-- 

তাত্রপাঁত ও উগ্র নাইট্্রক্ এপিড. একত্রিত করিয়! উন্থাপ প্রয়োগ করিলে 

এই গ্যাস্ উৎপন্ন হয়। ইহ! একটা বর্ণহীন গ্যাস্, কিন্ত অক্সিজেনের সহিত 

একব্রিত হইলেই রক্তবর্ণ ধুমাকারে নাইট্রোজেন উ্রাই-অক্সাইড. ও 
নাইট্রোজেন ট্ে্রক্সাইভে পরিণত হয়। এই কারখে নাইট্রোজেন ডাই- 

অল্লাইড.পুর্ণ বৌতল বাদ্ধু মধ্যে অনাবৃত অবস্থায় রাখিলে উহা শীদ্ত রক্তবর্ণ 

ধুমদ্ধারা পরিপূর্ণ হয়। নাইট,ম্ অক্সাইড. গ্যাসের সহিত নাইন্্রিক্ অক্মাইড, 
একক্রিত হুইলে রক্তবর্ণ ধুম দির্গত হয় না ( অকিজেনের সহিত প্রভেদ ) 1. 



নাইটিক্ এসিড ২১৭. 

৩। নাইক্রোজেন্ ট্রাই-অক্সাইড. (50৯ )- ইতিপূর্বে উক্ত হই- 
য়াছে বে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড. ও আক্সিজেন্ এতছুভয়ে মিলিত হইয়া 
এই গ্যাস. উৎপন্ন হয়। ইহা দেখিতে রক্তবণ, শীতল জলের সহিত 

মিশ্রিত হইলে নাইট্রন্ এসিডের ড্রাবণ প্রস্তুত করে। নাইটস এসিড. 
(লব05 ) ঘটিত লবণগুণি নাইট্রাইট. নামে অভিহিত। 

২। নাইট্রোজেন টেউক্সাউনড (0৪) নাইট্রোজেন ডাই- 

অক্সাইড বাযুবা! অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইলে যে রক্তবর্ণ ধূম নির্গত 

হয় তাহার অধিকাংশই এই গ্যাঘ,। লেড. নাইট্রেট, নামক লখণ উন্ধপ্ত 
হইলে এই গ্যাঁ, উৎপন্ন হয়! 

৫। নাইন্রোজেন্ পেণ্টক্সাইড (টি 2605 )-ইহা শ্বেতনর্ণ স্টি- 
কাকার ( ০592111)0) কঠিন পদার্থ; সিল্ভার নাইট্রেট,. নামক 

লবণের সহিত ক্লোরিণ, গ্যাস. একত্রিত করিলে এই পদার্থ উৎপন্ন হয়। 

এই পদ্দার্থ অতি সহজে বিশ্রিট হইয়া যায়। ইহ! জলের সতত সতেজে 

মিলিত হইয়া নাইটিক্ এসিড. উৎপাদন করে। 

নাইটি.ক এসিড. (২1010 400) 

সাঙ্কেতিক চিহু না0+ ; আণবিক গুরুত্ব ৬৩। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে নাইট্রোজেন্-ঘটিত অর্গানিক পদার্থ পচিলে এমো- 
নিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন এমোনিয়া অক্সিজেনের সহিত 
মিলিত হইয়। প্রথমতঃ নলাইট্রসএসিড উৎপাদন করে,কিন্ত পো্টাপিয়ম্'সোডিয়ম্ 

প্রভৃতি ধাতুর অক্সাইড. উহার দহিত একত্রিত থাকিলে নাইট্স, এসিড. 

অধিক পরিমাণ অক্িজেন্ গ্রহণ করিয়া! নাইটি এসিডে পরিণত হয় এবং 

উহা! উপরোক্ত ধাতব অক্সাইড.দিগের সহিত "মিলিত হইয়া পোটাসয়ম্ 
নাইট্রেট. (সোরা ) বা সোডিয়ম্ নাইট্রেট, উৎপাদন করে। ভারতবর্ষের 
অনেক- স্থানে মৃত্তিকা মধ্যে এইরূপে সোরা প্রস্বত হইয়া থাকে এবং 

সময়ে সময়ে উহাকে ভূমির উপর দান! বাধিতে দ্ধেখা যায়। আমেরিকায় 
অন্তঃপাতী পেরু ও চিলি প্রদেশৈ সোভিয়ম্ ' নাইট্রেট, নামক লবণ বথেষ্ট 
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পরিমাণে মৃত্তিকা মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। একপ্রকার উত্ভিদগুর (বাঘা 
01108 07£817150 ) সাহায্যে এই সকল . নাইড্রেট, প্রকৃতি মধ্যে প্রস্তত 
হইয়। থাকে। 

সোরামিশ্রিত মুত্তিক। জলে ফুটাইলে সোর! দ্রব্য হইয়। যাঁয় ; পরে উক্ত দ্রাবণ 

ছাকিয়া মৃত্তিকা হইতে পৃথক ও পরিষ্কত করিয়! ঘন করিম্নট লইলেই সোঁরা 

লষ্বা স্ফষটিকাকারে পৃথক হুইয়। পড়ে। ৃ 

প্রস্ততকরণ প্রণালী--সোরার সহিত উগ্র (0020990৮500 ) 

সল্ফিউরিক্ এসিড. মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে নাইটিক্ এসিড 

বাম্পাকারে নির্গত হয় এবং পাত্রমধ্যে হাইড্রোজেন পোটাসিয়ম্ সল্্ফেট. 

নামক লবণ অবশিষ্ট থাকে । যথা- 

395) + 590, » . লু) +11090, 
সোর! সল্ফিউরিক্ এপিড. নাঠঠট্রক্ এসিড. পোটাসিয়ম্বাইসল্ফেট. 

নিয়ে এই দ্রাবক প্রস্তুত করিবার যন্ত্রের একটা চিত্র প্রদত্ত হইল। 

১০১ পরীক্ষ। ৬৮ চিএ ক, একটা কাচের ছিপিঘুক্ত কাচের রিটর্ট.; ছিপিটা খুলিয়। তন্মধ্যে 
সমানভাগে সোর। ও উগ্র সল্ফিউরিক্ এদিড. একত্রে রাখ। রিটর্টের লম্বা নলটা 

£* টে 

৬৮ চিত্র | 

একটা কাচকুপীর (খ) মধ্যে প্রবেশকরাইয়: কৃপীটা শীতল জলপূর্ণ পাত্র গে) মধ্যে অন্ধ নিমজ্জিত 
ভাবে রাখ এবং যাহাতে কুপীর উপরিভাগে অনবরত শীতল জলের 'ধার৷ (ঘ) পড়িতে থাকে, 

এরূপ বন্দোবস্ত কর। এক্ষণে রিটর্ট-টী গ্যাস. বাতি () দ্বারা উত্তপ্ত করিলে নাইটিক্* এসিড. 

বাম্পাকারে চোলাই হইয়। কাচকুপীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং তথায় শৈত্য সংযুক্তহইয়! তরলাফারে 

পরিণত হইয়। ধাঁকে। | 
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স্বরূপ ও ধন্ম।-_বিশুদ্ধ নাইটিকৃ এসিড. তরল) বর্ণহীন পদার্থ? 
আর বায়ু মধ্যে অনাবৃত অবস্থায় রাখিলে উহা! হইতে শ্বেতবর্ণ ধৃম নির্গত হয়। 
ইহা কিছুদিন আলোক সংস্পর্শে থাকিলে কথঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট হইয়া হরি্্ীবর্ণ 
ধারণ করে। ইহার গন্ধ উগ্র ও শ্াস-প্রতিরোধক ; অধিক পরিমাণে ইহার 

বাষ্প নিশ্বাসের সহিত গৃহীত হইলে ফুস্ফুসের প্রদাহ ও শ্বাস-রোধ হুইয়! মৃত্যু 
ঘটিবাঁর সম্ভাবন। | ইহা সহজেই জলের সহিত মিশ্রিত হয় । | 

অক্সিজেন্-গ্রাহক (1২০001)8 ) পদার্থ নাইটিক্ এসিডের সহিত একত্রিত 
হইলে নাইটিক্ এসিড. হইতে উহা! অক্লিজেন্ গ্রহণ করিয়! অক্সিজেন্-সংযুক্ত 

€ 09:101560 ) হইয়া থাকে; এজন্ঠি এই দ্রাবক এক।ম প্রধান অক্সিজেন্প্রদায়ক 
( 02010151106 ) পদার্থ । 

১০২ গরাক্ষা ।-_-একটা পরীক্ষানলে উগ্র না৬টিক্ এসিড. রাখিয়। তারবদ্ধ একথণ্ড কয়লার 

এক দিক দীপ।লে।কে উত্তপ্ত কারয়া অগ্নি করতঃ উহ্।কে নলের উপরিভাগে স্থাপন কর। 

এক্ষণে উত্তাপ সংযোগে. নাহটিক্ এপিড. ফুটাইলে উহার বাম্প সংগ্পশে কয়লাখণ্ড উজ্জ্বলভাবে 

দষ্চ হইতে থাকিবে। 

১০৩ পরীক্ষা 1--একটা পরাক্ষানলে উত্তর নাইটি,ক এসিড, রাখিয়! এক গুচ্ছ কেশ নলের 

উপরিভাগে হাপন কর; উত্ত/প নংযোগে নাইটিক্ এপিড. ফুটাইলে উহ।র বান্প সংস্পশে কেশ- 

গুচ্ছ হলিয়। উঠিবে 

অধিকাংশ ধাতু নাইটি.ক এসিডের সহিত একত্রিত হইলে নাইটি।ক এসিড, 
হইতে অকিজেন্ গ্রহণ করে । তাত্র বা টিন্নাইটি,ক এসিডের সহিত একভ্রিত 

হইলে রক্তবর্ণ ধুম নির্গত হয়, এবং হরিদ্র্ণ নাইউ্রেট অধ. কপার্ নামক লবণ 
বা শ্বেতবর্ণ মেটাষ্ট্যানিক এসিড. নামক অক্নিজেনযুক্ত টিনের যৌগিক প্রস্তত 

হয়। এই পরীক্ষণ দ্বারা নাইটি এসিডের স্বর্ূপও নিরূপিত হইয়া থাকে। 
রৌপ্যের সহিত নাইটি এসিড. একভ্রিত হইলে নাইট্রেট অব. সিল্ভার্ প্রস্তত 

হয়। | 

বর্ণ বা প্ল্যাটিনম্ ধাতু নাইটি,ক এসিডে দ্রব হয় না। 
নাইটিক্ এসিড, কোন ধাতু বা ধাতুর অক্মাইডের সহিত মিলিত 

হইলে উক্ত ধাতুর নাইড্রেট নামক লবণ প্রস্তত হয় । নাইট্রেট মাত্রেই জলে 

ভ্ববণীয়। ' 

চর্ম প্রভৃতি নাইট্রোজেন্যুকত অর্গানিক পদার্থ নাইটি কৃ এসিড সংস্পর্শে 
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হুরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে; এই প্রক্তিয়াতে নাইটিক্ এসিড. হরিজ্রীবর্ণ জ্যাস্তো- 
প্রোটাক এসিডে (30800)0-01066108019) পরিণত হইয়া এইরূপ বর্ণ উৎপাদন 

করে। শরীরের কোন স্থানে উগ্র নাইটি ক্ এসিড. লাঁগিলে ঘা হয়। 

গন্ কটন্, নাইট্রোগ্লিসেরিন্ প্রভৃতি স্ফৌটন-শীল পদার্থ প্রস্তুত করিবার 
নিমিত্ত নাইটিক্ এসিড, বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 

স্বরূপ নিব্বপণ-_-১। তাত্রথণ্ডের সহিত উদ্ব ন।ইটি ক্ এসিড. একত্রিত হইলে তৎক্ষণাৎ 

রক্তবর্ণ ধুম নির্গত হয়। নাইটি ক এসিড. জলমিশ্রিত হইলে উহাতে তাত্রথণ্ড যোগ করিয়া উত্তাপ 

প্রয়োগ*করিলে রক্তবণ ধুম নির্গত হইয়া থাকে । 

২। নাইটিক্ এপিড, বা যে কোন'নাটে॥টের সহিত ফেরস্ সল্ফেটের দ্রবণ যোগ 

করিয়। উহার সহিত উগ্র নল্ফিউরিক্ এসিড মিশ্রিত করিলে উভয়ের স্ধিস্থলে একটা কৃষ্ণবর্ণ 

রেখ! উৎপন্র হয়। ॥ 

৩। ক্রসিন্ নাইটি,ক এসিডের সহিত একবি হইলে রক্তবর্ণ ধারণ করে। 

হাইট জেনের পরিমাণ।নুসাবে দ্রাবকপিগের শ্রেণী বিভাগ । 

নাইটিক্ এমিড প্রভৃতি যে সকল দ্রাবকে এক পরমধু মাত্র হাইড্রোজেন 

থাকে এবং উহার স্থান মনাড. ধাতুর এক পরমাণু দ্বারা অধিকৃত হইয়! উক্ত 
ধাতুর লবণ প্রস্থত হয়ঃ সেই মকল দ্রাবককে মনোবেসিক (31017019519) দ্রাবক 

কহে? যথা, নাইটি এসিড. (লু ২6,), ভাইভ্রোকৌরিক্ এসিন (801)। 
যে সকল দ্রাবকে ছুই পরমাণু হাইড্রোজেন থাকে এবং উহাদিগের স্থান 

মনাড , (0101.80) ধাতুর ছুই পরমাণুবা ভ।য়াড, (19589) ধাতুর এক পরমাণু 

বারা অধিকৃত হয়, তাহাদিগকে ডাই-বপিক (1)1-08510) দ্রাবক কহে 

ষথা, সল্ফিউরিক্ এসিড, । (35১০1) কার্বনিক্ এসিড. । 8800) ইত্যাদি । 

এইরূপে ফক্ষরিক্ এদিড. (297১9+) প্রস্তুতি কতিপয় ভ্রাবক ট্রাই"বেপিক্ 

(101-98310) এবং পিলিপিক্ এপিড.(171১104) প্রস্ৃতি অপর কতকগুপি 

দ্বাবক টেট্রা-বেসিক্ 0:90%-)8510) দ্রাবক বলিয়া অভিহিত তয় । 
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নাক্কেতিক চহ্থ 0; পাবমাণবিক গুরুত্ব ১২ ০০৫ 

বাষ্ট, শর্ববা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ এবং অস্থি, মাংস গ্রতৃতি জান্তব পদার্থ দগ্ধ 
হলে প্রথমতঃ কৃষ্বর্ণ ধাবণ কবে, পবে অধিক্তব উত্তাপ প্রয়োগে ভন্্ম 
পবিণত হয। এই সকল পধার্থ মধ্যে কার্বন আছে বণিয়া ইহাবা পুড়িলে 
কৃষ্ণবর্ণ হয়, ইহাদিগর মব্যে নাইট্রোজেন, ভাইঙো?ঞ্ন প্রভৃতি অন্যান্ত যে 
সকল মূল পদার্থ থাকে, দগ্ধ হইবাব সষয়ে তাহাবা বিবিধ আকাব ধাৰণ 
কবিয়। ম স্য5 হয়_ক্েবল মাত্র রুম্গপর্ণ কার্বন ও কতিপয় লবণ ভশ্মা- 
কাবে অবশিষ্ঠ থাকে । তাপেব অধিক) হইলে এ কার্ববণ্ও বায়ুস্থিত 
অনিজেশেব সহিত মিলি৩ হইয়। অস্ত কর্ধনিক এসিড. গ্যাসে পৰিণত 
হ্য। 

উদ্ভিদ থা জীন শবীবে বাক্সন্ অঠ্যধিক পরিমাণে অবস্থিত কবে। 
ভূ-শর্ভে পাঙুবে কষলাব 'আকাবে কার্বন প্রচুব পবিমাণ্ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
কেধোপিন্ বা মেটিয। তল? কার্বনব পবিমাণ অধিক থ।কে , ইহার 
অগ্ঠ তব উপাদান হইড্রাজেন। পুনশ্চ কার্বন অনিজেনেৰ সহিত মিলিত হ্ই্যা 
ক+ধ্বনিক্ এসিড, গ্যান পে বাধু মধে) অবস্থিতি করে। এওদ্যতীত চা-খড়ি, 
লাইম্ £ই|ন্ (1[,1099-90116), ঙলোমাইটু (190107116) প্রভৃতি কার্বনেট 
অভিধেব নানাবিধ খনিঙ্জ পদার্থ মধ্যে ক।ব্বন্, ক্যা ল্সিয়ম্, খ্যাগনেসিয়ম্ প্রভৃতি 
ধাতু এবং অন্সিজেনেব সহিত মিলি৩ হই! অবস্থিতি করে। 

কাবিন বাভন্ন রূপ (4১11০0০7))-- প্রকুশ্ঠি মধ্যে ব্রিবিধ আকা- 
রেখ কার্বন দেখিতে পাওয়া যায়, যথা হাবক ( 131877004 ), গ্রাফাহিট 
(:080016  ) বা ক্বষ্চসীস এবং কয়লা । এই তিনটা প্রদার্থের 
মধ্য দৃষ্ততঃ কোন পাদৃশ্ত না থাকিলেও উহ্বাবা রাসায়নিক ধর্ম সম্বন্ধে 
এক অর্থাৎ প্রত্যেক কার্বনের ভিন্নক্ূপ ব্যতীত আব কিছুই নহে। কয়লা 
পোড়াইলে কার্বনিক্ এপি. গ্যাস্ উৎপন্ন হয় হীরক বা গ্রাফাইট পোড়া- 
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ইলেও কার্বনিক্ এসিড. গ্যাস, ব্যতীত আর কিছুই উৎপন্ন হয় না। সমান 

ওজনের হীরক, গ্রাফাইট্ বা কয়ল! পোঁড়াইলে একই. ওজনের কার্বনিক্ 
এসিড, গ্যাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। হীরকঃ গ্রাফাইট বা কয়লা কোন 
পদার্থেই ড্রব হয় নী? ইহানিগের কোন স্বাদবা গন্ধ নাই এবং উত্তীপ 
সংযোগে দ্রব না হইয়া পুড়িয়। ভল্ম হইয়! যায়। 

*. এইরূপে কার্বনের গ্যায় থে কোন মুল-পদার্থ একাধিক বিভিন্ন আকারে 
থাকিলে মৃল-পদার্থের উক্ত ধর্মকে ইংরাজীতে এলোট্রপি (&11000)5) কহে। 
ওজোনের বর্ণনার সময়ে ইহার উল্লেখ কর! হইয়াছে । 

১। হারক--ভারতবর্ষ, বোর্ণিয়ো, ব্রেজিল্ ও আফ্রিকা! প্রভৃতি 
দেশে হীরকের আকর আছে। গ্াঁরতবর্ষস্থ গোলকুণ্ড প্রদেশ হীরকের 

খনির জন্ত একসময়ে বিখ্যাত ছিল । হীরক বনুমূল্য রত্ব। আমাদের 

দেশে কোহিম্থর নামে যে হীরক ছিল, তাহা এক্ষণে ভাঁরতেশ্বরের মুকুটে সর্ব- 

শ্রেষ্ঠ মণিরূপে বিরাজ করিতেছে । বিশুদ্ধ হীরকু স্বচ্ছ ও বর্ণহীন ; অন্তান্ত 

বর্ণের যে সকল হীরক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা প্রায়ই বিশুদ্ধ নহে । 

হীরক স্ফটিকাঁকাঁরে অবস্থিতি করে; “পন্কাটা” হইলে উজ্জ্বল দীপ্তি ধারণ 

করে। হীরক অতিশয় কঠিন পদার্থ। হীরক কাচ অপেক্ষা কঠিন, 
এজন্য কাঁচ কাটিবার জন্ঠ হারক খণ্ড ব্যবহৃত হয়। 

ূ ২। গ্রাফাইট বা কৃষ্ণসীস্-_-ইহার অপর নাম প্রশ্বেগে। (৮]0া- 

১৪৫০) বা ব্র্যাক লেড্' 31808 1984); ইহা! ভৃ-গর্ভে বুল পরিমাণে 

প্রাপ্ত হওর| যাঁয়। ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রদেশে ও সিংহল দ্বীপে গ্রাফাইটের 

খনি আছে। উহা দেখিতে কুষ্বর্ণ, ধাঁতব-ওজ্জশ্য-সম্পন্ন এবং কোমল 

অর্থাৎ আঁচড় কাটিয়া! উহার উপর সহজে চিহ্ধ কর! যাইতে পারে । গ্রাফা- 

ইট তাঁপ ও তড়িৎ অল্প পরিমাণে পরিচালন করিয়া থাকে । ইহা 
কাঁগজের উপর টানিলে কাল দাগ পড়ে ; আমর! সচরাচর যে উডন্ পেন্সিল্ 

( 7০১৫৪ 09001) দ্বারা কাগজের উপর লিখিয়া থাঁকি, তাহার শীষ 

গ্রাফাইট, দ্বার! নির্মিত । গ্রাফাইট. সচরাচর স্কটিকাঁকারে অবস্থিতি করে। উত্তাপ 

সংযোগে সহজে ড্রব হয় ন! বলিয়া গ্রাঁফাইট, ছারা মুষা! বা! মুচী (০7001019) প্রস্তুত 

করিয়া উহাতে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু দ্রব করা হয়। গ্রাফাইট, মাখাইলা 
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রাখিবে লৌহ নির্দিত পদার্থে সহজে মড়িচা ধরিতে পারে না। বন্দুক ও 

কামানের বারুদ গ্রাফাইট মাথান থাঁকিলে সহজে আর্জ হয় না, তজ্ছন্ধ 

গ্রাফাইট উক্ত কাঁধ্যে বুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কলের ধর্ষণ 

( ন1060) নিবারণের নিমিত্ত চর্ধির পরিবর্তে কখন কগন গ্রাফাইট, . 
ব্যবহৃত হয়। 

৩। কয়লা (01781০9%1) ও পাতুরে কয়লা € ০০081 )-- কাষ্ঠ, 

পোড়াইলে যে অঙ্গার প্রস্তুত হয়, তাহাকে সাধারণতঃ উত্তিদক্জার বা কয়লা 
(001810081) কহে। অস্থি দগ্ধ করিয়া যে অঙ্গার উৎপন্ন. হয়, তাহাকে 
জাস্তব ব। অস্থি-অঙ্গার (41)10798] 00870081017 10008 10180]. ) কহে। 

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভূ-গর্ভে প্রোথিত উদ্ভিদ সমুহ প্রার্কুতিক পরি- 

বর্তনে কার্বনে পরিণত হইয়া! রহিয়াছে ) ইহা পাতুরে কয়লা! নামে প্রসিদ্ধ । 

হীরক ও গ্রাফাইট্ ব্যতীত আর যত প্রকাঁর কার্বন্ দেখিতে পাওয়। যায়ঃ 
তাহারা সকলেই দানা বিহীন (৭7001701)0003)। 

অনাবৃত স্থানে কাষ্ঠ জালাইলে উহ বায়ুস্থিত অক্সিজেন সংযোগে একেবারে 

দগ্ধ হইয়া কার্বনিক্ এসিড. গ্যাসে পরিণত হয়; সুতরাং কয়লা! প্রস্তুত করিতে 
হইলে কাষ্ঠ সাঁজাইয়! তছপরি মাটীর লেপ দিয়! (যাহাতে ভিতরে বাঁয়ু প্রবেশ 

করিতে না পারে ) অগ্নি সংযোগ করিলে উহা প্রস্থত হইয়া থাকে । পাতুরে 

কয়লা রুদ্ধ স্থানে পোড়াইলে (109500008 0 101৮ 01961120017) কোল্ 

গ্যাস, এমোনিয়া? আল্কাঁতরা ও কোক কয়ল! প্রস্তত হয়। কোক কয়ল! 

আমরা সচরাচর ইন্ধনরূপে ব্যবহার করিয়৷ থাকি। 

দীপ-শিখ! কোন স্থানে পতিত হইলে তথায়, যে কৃষ্ণবর্ণ নু চূর্ণ সঞ্চিত 
হয়, তাহাকে ভূষা (15801 01801.) কহে; ইহা কয়লার ব্বপাস্তর মাত্র । 

ছাপার কালী প্রস্তত করিবার নিমিত্ত ভূষা! প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 

কয়লার স্বরূপ ও ধর্ম ।-_ইহা কৃষণবর্ণ, . ভঙ্গ প্রবণ ও সছিন্্। ছিন্ 
গুলি বাযুপূর্ণ থাকে বলিয়! ইহা জল অপেক্ষা ভারী হইলেও জলের উপর 
ভাসিতে থাকে । কয়ল! সছিড্র বলিয়। দুর্গন্ধময় গ্যাস্ শোষণ করিতে সক্ষম, 
একন্ঠ হাসপাতাল প্রত্ৃতি, স্থানে দূর্গন্ধ. দূর করিবার জন্ত কয়লাপুর্ণ ঝুড়ি 

গৃঠহর মধ্যে ঝুলাইয়া রাখা হয়। ছিদ্রমধ্যস্থিত" বাযু মধ্যে যে অক্সিজেন থাকে, 
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তাঁহ! ছুর্ন্ধময় গ্যাস্ সমূহের সহিত মিলিত হয় এবং উহািগকে অক্সিজেন্ 

ুক্ত করিয়া উহ[দের অনিষ্টকারী ক্ষমতা নাশ করে?) এতছুপাঁয়ে উক্ত- 

স্থানের বাৰু পরিষ্কুত হয়। কয়লা ভিজা হইলে উহার ছিদ্র সকল বদ্ধ 

হইয়া যায় ল্তরাং উহ্বান্স শোবক গুণ থাকে না। কোন পাত্রে পচ 
দ্রব্য রাখিয়া তছপরি শুষ্ক কয়লা! চাপা দিলে কিয়ৎক্ষণ পরে দুর্গন্ধ একবারেই 
অনুভূত হয় ন1। তুর্শন্ধময় গ্যান্ শোষণের জন্য কয়লা থগ্ডই উপযোগী, 

কয়লার গুড়া দ্বারা ছাঁলরূপ কাধ্য হুয় না। 
কয়লা যে শুষ্ক হর্ণঞ্ধময় গ্যাস শোষণ করে এমত নহে, উহা! অর্গানিক 

পদার্থও নষ্ট করে। অর্গানিক-পদার্থ-মিশ্রিত অপরিষ্কুত জল কয়লা দারা 

উাঁকিয়া লইলে পরিক্কুতি হয়, এজন্য কয়লা! ইাকনিরপে ব্যবহৃত হইয়। 

থাকে । কয়লা ছাীকনিরূপে কিছুদিন ব্যবহার করিলে ছিদ্র মকল জলম্থিত 

দুষিত পদার্থ দ্বারা রুদ্ধ হইয়া যায়, স্থৃরাং তখন উহা! একবারে অব্যবহার্যয 

হইয়া পড়ে; এজগ্গ মধ্যে মধ্যে উহাকে কুদ্ধ পাত্রে পোড়াইয়া পুনরায় 

ব্ব্হাবোপযে।গী করিয়া লইতে হয়। 

কয়ল!ব দার। উদ্ভিচ্জ বর্ণ নষ্ট হইয়। যায়। উত্তিজ্জ অঙ্গার অপেক্ষা জান্তব 

অগ্গারের বর্ণ নাশ করিবার শক্তি অধিকতর প্রবল; এজন্ঠ ইহা চিনি-প্রস্ত 

প্রসৃতি খ্যবসাকার্যো বুল পরিমাণে বাবহৃত হইয়। থাকে । যেকোন উদ্ভিজ্জ বর্ণ 

জলে দ্রণ করিয়। জাস্তবৰ কলার দ্বারা ঠাকিয়া লইলে দ্রাবণটী বর্ণহীন হইয়া! যায়। 
১০৪ পরাক্ষ।।--একগ ফনেলের উপর ব্লটিং কাগজের ঠাকান রাখিয়া উহার মদ্ধাংশ 

অস্থি-অঙ্গার দ্বারা পূর্ণ করত; নীলবড়ি ব। লিউ দের দ্রাবণ উপরে ঢালিয়। দাও এবং ফনেলের 

নীচে একটা কাচপ।এ স্থাগান কর ; দ্রাবণটা বর্ণহীন হইয়! কাচ পাত্রে পড়িবে । 

নীলবড়ি চূর্ণ করিয়। উগ্র সল্কিউরিক্ এসিডের সহিত ঈষদুত্বপ্ত করতঃ জলমিশ্রিত 

করিলেই নীলৰ্ড়ির জ।বণ প্রস্তত হয়। 

চিনি পরিষ্কার করিবার জন্য অস্থি-অঙ্গার বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়। থাঁকে। 
ইন্ফু বা বিট পালমের রস অস্থি-মঙ্গার ছারা ট্রাকিয়া লইলে একবারে বর্ণহীন হইর! 
যায়) উক্ত ছাকা রদ উত্তাপ সংযোগ গাঢ় হইয়৷ দান! বাধিলে শ্ুত্রবর্ণ চিনি 

প্রস্তুত হুইয়। থাকে। 

কাঁঠের খুঁটি জমির নীচে প্রোথিত থাকিলে কিছুদিন পরে পচিয়। যায়; 

কিন্তু কয়ল| জমির নীচে বহুদিন পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে। এন্ন্ত 
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খুঁির ফেতংশ জনংর নীচে থাকে, তাহার গতর উপরিভাখমার. পোড়াইয়া 

€ঞ্াগিত করিংর বর্দিবদ পর্যান্থ অস্ব্স্তরদ্থ কষ্ঠি নষ্ট হয় ন!। ৃ 

কার্বন, তেলে মূধ-পদার্ের নহিত সহল্গ তাপ-মাজায় ফিলিত হয় দন] 

কিন্তু সমধিক উত্তাপ সংযোগে কতকগুলি মুল-পদার্থের সহিত, মিথিভ হুম্ক। 
ইহা জকািজেনের, সহিত খ্িলিত হইয়! ছ্িবিধ যৌগিক প্রস্তত করে। বায়ুকা 
জন্িঃজননের ম€ধ্য কয়লা পোছ়ইলে উহ। অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইফ . 

কৃর্কন ভাই-বকাইড, € ০০9) নামক গ্যাস্ প্রস্তত করে, কিন্ত জন 

পরিমাণ বায়ু মধ্যে কয়ল! পোড়াইলে কার্বন্ মনক্সাইড. (00 ) নামক, পর 
একটা গ্যাস্ প্রস্তুত হয়। 

অক্সিজেন অন্ত পদার্থের সহিত মিলিত থাঁকিলেও অত্যধিক উত্বাপ 

“সংযোগে পৃথক্ হইয়া কার্বনের সহিত মিলিত হয়। যদি কোন ধাতুর 
অক্সাইভকে কয়লার ' সহিত মিশ্রিত করিষ। উত্তপ্ত করা যায়, তাহা হইলে 
কল্নল। উক্ত যৌগিক হইতে অকিজেন্ গ্রহণ করিয়। কার্বনিক্ এসিড. গ্যাসে 
পরিণত হন্ধ এবং মূল-ধাঁতুটা পৃথক্ হুইয়৷ পড়ে। অধিকাংশ ধাতু অক্সাই- 
ডেব আকারে আকর মধ্যে পাওয়! যায়; হী সকল খনিজ-পদ্াার্থ (0793) 

হইতে মুল-ধাঁঠ পৃথক করিবার নিমিত্ত কয়ল! প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত 

হয়। এইপ"গ্রক্রিয়াকে লঘুকরণ (0২9006107) কছে। 

অকিেন্-যুক্ত কার্বন্-যোগিক । 

উপরে উক্ত হ্ইয়াছে যে কার্বন ও অক্লিজেন্ মিলিত হই! কার্বন 
মনক্লাইড ( ০3) এবং কার্ধন্ ডাই-অক্সাইভ (০০9৪) নাষক দুইটা যৌগিক 

উৎপাদন করে; ইহার! ছুইটিই বায়বীয় পদার্থ। 

কার্বন্ যদস্বাইড (09190) 0107010210০) 

সাক্কেতিক চিত 00; আপবিক গুরাত্ব ₹২*। 

, অল্প. পরিমীণ বানু, মধ্যে কয়লা! পোড়াইলে কার্বন ডাই অন্লাইভ. 
গ্যাসের ক্গকিতি এই গাাঁস্ উৎপন্ন কয়: ভুলীর মর্থেঃ পান্ভুরে করন! লোদ্ধাইযে 

৯৫ 
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কার্বন্ মনক্লাইড. গ্যাস. প্রচুর পরিমাণে উৎপর হন্ন এবং নীলাভ শিখা 
বিস্তার করিয়৷ জলিতে থাঁকে। কয়লা আলাইলে চুল্লীর তলদেশে প্রথমতঃ 
যে কার্বন ভাই-অক্সাইড. গ্যাস. উৎপন হয়, উপরিভাগে উঠিবার সময়ে 
লোহিতোত্বপ্ত করল! উহা হইতে এক পরমাণু অক্সিজেন গ্রহণ করি! 
উ্থাকে কার্বন্ মনক্সাইড. গ্যাসে পরিণত করে। চুল্লীর উপরিতাগে 

উক্ত গ্যাস. নীলবর্দ শিখ! বিস্তার করিয়া জলিতে থাকে এবং বায়ু হইতে 
এক পরদাণু অক্মিজেন্ গ্রহণ করিয়া পুনরায় কার্বন ভাই-অক্সাইড. গ্যাসে 
পরিণত হয়। 

প্রস্তুত করণ প্রণালী--্ হ54ঘ এসিড (0৪17904 )ব। 

ফিক এসিড € 07205 ) উগ্র সল্ফিউটিক্ এসিডের সহিত দিশ্রিত 
করিয়! উত্তপ্ত করিলে কার্বন মনক্লাইড. গ্যাস, উৎপন্ন হুয়ু। এই প্রক্রিয়াতে 
সল্ফিউরিক্ এসিড. উক্ত পদার্থ হইতে কেবলমাত্র জলাংশ গ্রহণ করে, 
স্থতবাং অকৃক্গ্াাপিক এপিড. কার্বন্ মনক্বাইড. ও কার্বন্-ডাই-অক্সাইড. 
নামক ছুইটী গ্যাসে এবং ফষত্মিক এসিড, শুদ্ধ কার্বন মনকাইভ, গ্যাসে 

পরিণত হয়; যথা-_ 

(১) 0,504 » ০০৯+০০+চা50 
(২) 0লু,0, ০০+,0 

কষ্টিক পোড। বা! পটাশেব দ্রাবণেব মধ্য দিয়! প্রথম প্রতিক্রিয়াজনিত 

মিশ্র গ্যাস. লইয়! গেলে কার্বন্ ডাই-অক্লাইড. গ্যাস. কষ্টিক্ পটাশ, বা! সোডার 
সহিত মিলিভ হয় এবং শুদ্ধ কার্বন্ মনক্লাইভ. গ্যাস. নলের মুখ দিয়! নির্গত 
হইতে থাকে। এই গ্যাসকে নিয়-মুখ জল-পুর্ণ পাত্রে সঞ্চয় করা যায়। 

স্বরূপ ও ধর্ম্ম__এই গ্যাসম্বাদ ও গন্ধবিহীন,অদ্বশ্ত এবং জলে অদ্রবণীয়। 
ইহ! দাঁছক নহে কিন্ত দাহৃ-দীপালোক সংযুক্ত হইলে নীলাভ শিখা বিস্তার 
করিয! জলিতে থাকে । অলিবার সময় বায়ু হইতে অক্ষিজেন্ গ্রহণ করিয়া কার্বন 
ভাই.অক্মাইভ. গ্যাসে পরিণত হয়। 

৯০ পরীক্ষা ।--ার্বাদ্ মনক্াই্ড, গ্যাস্ পূর্ণ বোতলের মধ্যে একটা ছনন্ত বাতি প্রবেশ 
কয়া বাছিটা নিখিয়। ধাইবে কিন্তু যোত়লের মুখে উদ্চ গ্যাস হলিতে থাঁফিবে। 
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ইছা এমোনিয়া-দিশ্রিত কিউপ্রন্ কোরাইডের ভ্রাবণে (81078001808 
0019:043 012101109 801066011 ) ড্রবনীয় । 

কার্বন্*মনক্লাইভ. অতিশয় বিষাক্ত গ্যাস। ইহ নিশ্বাসের সহিত গৃহীত 
হইলে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া শিরঃপীড়া। অবসন্নতা এবং ক্রমে অচৈতন্ত 
অবস্থা উৎপাদন করে ) অধিক মাত্রায় শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত 
টিয়া থাকে। শীতকালে কেহ কেছ শয়ন-গৃছের জানাল! দরজ! প্রভৃতি রুদ্ধ : 
করিয়া শীত নিবারণার্থ অত্যন্তরে কয়লা জালাইয়! নিপ্রাগমন করে ; এইক্প 
কার্ধয দ্বারা! অতিশয় বিপৎপাতের সম্ভাবনা । রুদ্ধ গৃহে কয়ল! পুঁড়িবার সময় 

কার্বন্ মন্কাইভ গ্যাস্ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হুইয়া বাধুব সহিত মিশ্রিত 
হয় এবং নিদ্রাগত ব্যক্তি উহ বারশ্বার নিশ্বাস রূপে গ্রহণ করিয়া মৃতুযু- 
মুখে পতিত হয়। আমরা প্রসবগৃহে সচরাচর কাঠ করলা বা গুল আলা- 

ইয়া থাঁকি এবং পাছে প্রঙ্ছততি ও নবজাত শিশুটাকে ঠাণ্ড। লাগে, এই ভয়ে 
উদ্ত গৃহের বায়ু গমনাগমনের সমস্ত পথ রুদ্ধ করিয়া দিই । ইহাতে কার্বন 

মনক্সাইড, গ্যাস্ গৃহ মধ্যে অধিক পরিমাণে লঞ্চিত হর খ্রবং গ্রন্তি ও 
শিশুর স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং প্রাণহানিও ঘটিয়। থাঁকে। বিশুকা বায়ু সেবনই 

এই রোগের প্রধান চিকিৎস! ৷ 

কার্বন ডাই-অক্লাইড. (02190010101 ) 

সাঞ্ষেতিক চিন্ধ ০09 ; আণবিক গুরুত্ব ৪৪। 

ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে কার্বন্ ডাঁই অক্সাইড. গ্যাস্ বায়ু মধে) অল্প 
পরিষাণে অবস্থিতি করে। এতত্বতীত কতিপয় আপ্নের গিবির সঙ্গিকটস্থ 
তৃ-ভাগ হইতে এই গ্যাস. উিত হয়। সকল জলেই ইহা অল্প পরিষাণে বিদ্বমান 
থাকে কিন্ত কতিপর খনিজ জলে ইহ অল্লাধিক পরিমাণে ভ্রব হইয়া রহে। 

এই গ্যাস্ বেদের সহিত হিলিত হইয়া কার্বনেট নামক যৌগিকশ্রেনী 
উৎপাদন করে। ক্যাল্সিয়দ্ কার্বনেট্, চাখড়ি ও লাইম্ ক্টোন্ রূপে পৃথিবীর 

অনেক স্থানে বহুল পরিমাণে সঞ্চিত থাকিতে দেখা যাঁর । যুক্তা) প্রবাল, বিস্থুক। 
শাঁদুকের খোলা প্রস্তুতি সামুদ্রিক জীবের কঙ্জি দেহাঁবরণ কার্কানেট অফ. 
ক্যাগ্সিযদ্ ছারা! গহিত ) ইহাছিগকে দণ্ড করিলে চুপ প্রন্থত হয়। 



২২৮ *গায়দ-গুজি ৭ 

জীব শরীর ছুই প্রধানের সহিত মিরতত কার্ধনিক এসিত গাল বির্মত 
হইয়া থাকে। 1 

১০৬ পরীক্ষা ।_-একটা কাচ পারে পরিস্ৃত চুণের বল রাখিয়! কাঁচের নঙগ বাহাখ্োে তল্মধ্যে 

করেক?বর হুংকার দাও, চুর জল শীঘ্রই খেতবর্প ও ঘোর হুইয়। যাইবে । -প্রশ্সপর/ 
ক্ার্কংনিক এপিড়, গ্যান. চুণের জলের সহিত মিলিত হুইয়! খ্বেতবর্ণ কাবর্ধনেট, জড়, লাই প্রস্বত 

* করে, এজপ্ত চুণের জল বোল! দেখায়। 

গরততিন্ন কোন বস্তু পচিলে বা গাঁজিলে এবং কার্বন ব! কার্কন্-ঘটিত 

অর্থনিক্ পদার্থ দগ্ধ হইলে কার্বন্ ডাই-অল্লাইড গ্যাস্ উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

প্রন্ত-করণ-প্রণালী-_যে কোন কার্বনেট দ্রাবকের সহিত মিশ্রিত 

হইলে ফুটিয়] কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস্ উৎপাদন কবে। সচবাচব ক্যান্সিয়ম 
কার্কলেটের সহিত হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড মিশ্রিত কবিয়া এই গ্যাস্ প্রস্তত 

কর। হয় 7) যথা” 

0800৭425701 7080154+005+7290 

নিয়ে এই গ্যাস্ প্রস্তুত কবিবাঁব যন্ত্রের একটা চিত্র প্রদত্ত হইল। 

১০৪ পরীক্ষা একটা কাচকুপীর (৬৯ চিত্র 

ক) মধ্যে কতকগুলি মার্বল্ থণড (মার্বল্ এক, 

প্রকার কার্বনেট, অফ. লাইম্) রাখিয়া! উহ্থার 

মুখ একটা দ্বি-ছিত্রমুক্ত ছিপি দ্বারা বন্ধ কর; 

কনেল্ যুক্ত একটী কাঁচ নল (খ) একটা ছিত্র 

দিয়া কাচ কৃপীর তলদেশ পর্ধান্ত এবং অপর 

ছিতত দিনা আর একটি বক্র কাচনল (গ) কুপীর 

গলদেশ পর্বানত প্রবেশ করাও। পরে জলমিখ্রিত 
হাইোক্রোরিক্ এসিভ. কনেলের মধ্যে ঢালিয়া 

বু বর্মন এধটী কাচের মোল্বলের (ব.)নধো প্রবেশ করাইলে কার্ধম্ ডাই-অজাইড গ্যাস, গুরুভার স্ছান্চ্যিত 
গল 

হে বাযুকে করিস নোভাবর অব্য 

স্বরূপ ও ধন্মী-কার্বন্ ভাই-অল্লাইড গ্যাস্ অৃষ্ট এবং বর্ণ ও 
বিহ্ীন। অক্সিজেনেব ভায় ইহা দহন কার্ধে) লহায়তা ক্ূরে না এবং নিলেও 
দাহ দহে। 
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৬৬ চিত্র 
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৮%৮ প্রুরীক ধ সপ্ন গতি কারা এলিঠ, শাবানা পু বোলে ভিখহ্ি কয়? 

বাঞ়িনি-নিবিক! গাব অঙ্গ প্যান, করিও ন। & 
৯৯ গরীক্ষে।1-"একটি বৃহৎ কাচ বাজ কারাদ ড1ইন্ময়।ইড. গ্যাস, দারা ন্ ক্যা 

তনধ্যে কেয়োদিন্-সিজ অস্ত পাটের গোল। নিক্ষেপ কর? উহার আলোকত খড়ণা? রিবিযা 

ইবে। 
রী কার্বন ডাই-অ্ক্সাইড গ্যাস্ এইরূপে প্রজ্মলিত শিখা নির্বাণ করিতে পায়ে 
বিয়া উহা! সময়ে সময়ে অধ্নি-কাও নিবারণের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া! থাকে ।' 

কার্বন ডাই-অল্লাইড গযান্ বায়ু অপেক্ষা ভারী, এজন্ত ইহাঁকে তরল 

পদার্থের ন্যায় এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে ঢালিতে পার! যায়। চালিবাঁর 
সময় পাত্রস্থ ৰাঁযুকে স্থানচ্যুত করিয়া উহ্ছার স্থান অধিকার করে। 

১১* পরীক্ষ। ।--একটী বাধু-পুর্ণ কাচ-পাত্র তুলাদণ্ডে ওজন করিয়! পাল্লার উপর রাখ। 

পরে কার্ধন্ ডাই-অক্সাইড. গ্যাস. পুর্ণ বোতল হইতে কাচ-পাত্র মধ্যে উক্ত গ্যাস ঢাঁজিয়! 
দাও ) এই গ্যাস. খাযু অপেক্ষ। ভারী ধলিয়া কাচ-পাত্রটী অধিক তাগী হই! নামি 

এস্কি ।--কলোডিয়ন্ (০০319৫1০2) নির্সিত একটী বেলুন বায়ু স্থার। ক্বীত করিয়। 

একট্রী আায়ত কাচ-পাত্র মধ্যে ছাড়িয়। ছিলে তলদেশে অবস্থিত করিবে । গণ! উড 

পার মধ্যে কার্ধমিক এসিড, গ্যাস্ প্রধেশি করাও-বেলুনটা ভাসিয়। উঠিবে, কারণ 

বায়ু ক্কার্বনিক্ এদিড. গ্যাসু অপেক্ষা লু । 

একটা জলন্ত বাতির শিখার উপর বোতলস্থিত কার্বনিক্ এসিড গ্যাস্ ঢাঁপিয়া 

দিলে বাতি নির্বাপিত হুইয়া যাইবে । . 
যদিও বায়ু মধ্যে কার্বনিক্ এসিড গ্যাসের পরিমাগ অধিক থাকিলে শ্বাস-কখ 

হইয়া প্রাণ বিয়োগ হয়, তথাপি ইহ! মুখ্য ভাবে বিষাক্ত গ্যাঁ্ বলিক্সা গণ) 

হয়না। এই গ্যাস্ অক্সিজেনের স্থান অধিকার করিয়! বানু মধ্যে সঞ্চিত হয়ঃ 
স্তরাং অঞিজেনের অগাবই মৃত্যু ঘটিবার কারণ। কার্বনিক্ এপিভ 

গ্যাস্ শ্বীস-ক্রিয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ অন্থপধোগী, কারণ ইহাতে খকিজেন্ 
মৃুক্তাবস্থায় থাকে না। 

পুরাতন কূপ, জাহাজের তলদেশ খদির অতান্তয় প্রসূতি গ্াণেক্স বাধতে 

অনেক সময় কার্কানিকি এসিড গ্যাগের পরিমাণ অধিক দেখিতে গাগা 

যাঁয়। এররাগন্থলে মনু প্রবেশ করিলে প্রথমতঃ অঙ্জান হইয়া পড়ে। খধর্জি 

তাঁহাকে শীয় উত্তোণন কগিয়া খাই বিশু বায়ু মধ আনয়ন "খাসা 



২৬ ৃ * বীলার়নস্পুতী ( 

যার, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু অবস্তভাবী। বধাসমক্ে সাহাধ্যাভাবে এন্সপ হর্থ- 
টন! বিস্তর ধটিয়াছে। এই সকল স্থানে অবতরণের পূর্বের লটগাচর় একটা 
আলোক নামাইয়া দেওয়া হয়; যদি আলোফটা না নিবিয়া ধায়, তাহ! হইলে 
মোটামুটি স্থির করা! হয় যে &ঁ স্থানে শ্বীসযোগ্য বায়ু আছে, স্থতরাং অব- 
রোহণকারীর বিপৎপাতের কোন সম্ভাবনা নাই) কিন্তু এরূপ পরীক্ষা সম্পূর্ণ 
'অন্রান্ত নহে। অক্সিজেন জীবনধারণ ও দীপ-প্রজলন এতছ্ভয়ের পক্ষে সমান 
প্রয়োজনীয় হইলেও বায়ূমধ্যে উহ ঘে পরিমাণে থাকিলে কোন জীবই বাচিতে 
পারে নাঃ তদপেক্ষ। অল্প থাকিলেও দীপালোক কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত তন্মধেয জলিতে 
পারে; এক্সন্ত আলোক জলিলেই যে উপরোক্ত স্থান সকল সম্পূর্ণ নিরাপদ অর্থাৎ 

তথাকার বায়ু শ্বাসোপযোগী, তাহ! নহে । যদ্দি আমর! একটা বৃহৎ কাচপাত্রে 

বাসুর সহিত অধিক পরিমাণে কার্ধনিক্ এসিড গ্যাস্ মিশ্রিত করিয়া তম্মধ্যে 

একটা ক্ষুদ্র পক্ষী ছাড়িয়! দিই, তাহ! হইলে উহা অল্পক্ষণের মধ্যে নিস্তেজ ও 

মৃতপ্রায় হইয়া পড়িবে ; কিন্তু পক্ষীটা বাহির করিয়া! একটা জলস্ত বাতি উক্ত 
পাশ্রধধ্যে প্রবেশ করাইলে উহ1 কিয়ৎক্ষণ পধ্যস্ত জলিবে। ইহাতে দেখা যায় 

যে, ষে বাছু মধ্যে কোন জীব থাকিলে অনতিবিলদ্গে তাহার প্রাণনাশ হইবার 
সম্ভাবনা, তন্মধ্যে দ্ীপালোক অলিবার মত আবশ্তকীয় অক্সিজেন থাঁকিতে 
পারেঃ সুতরাং উপরোক্ত পরীক্ষাটী ভ্রমশূন্ঠ নছে। তবে যদি দীপটা “বাহিকের 
বাযুতে ধেরূপ উজ্জ্বলভাবে জলে, কুপ প্রভৃতির মধ্যেও সেইরূপ জলিতে থাকে; 
তাচ্ছ! হইলে উক্ত স্থানে নিরাপদে প্রবেশ করিতে পার! যায়) কি্ত আলোক 

নিশ্রতভাবে জলিরে তন্মধ্যে প্রবেশ একবারেই অবিধেয় । 

কার্বনিক্ এসিড গ্যাস্ আম্বাদনে ঈষদয়। ইহা জলে অল্প পরিমাণে প্রব- 
শীয়, কিন্তু অত্যধিক চাপ সংযোগে অধিক পরিমাণে দ্রব হইয়। সোড। ওয়াটার্, 
ল্লেহন্ডে প্রভৃতি তৃপ্তিায়ক পানীয় জ্রব্য প্রস্তুত করে। 

জল-নিশ্রিত কার্বনিক্ এসিডের প্রতি-ক্রিয়া অঙ্ল; ইহা! ধাতুর অক্লাইডের 
বহি গ্গিলিত হইয়া! কার্বানেট নামক যৌগিক গ্রস্তত করে। ক্যাল্ষিয়স্ 
কার্বনেট এ্রস্থৃতি ক্ষার-সৃতিকা ধাতুর কার্বনেটগুলি কার্ধনিক্ এসিড 
সাহায্যে গলে ফ্িযৎপর্িমাণে জব হইয়া উহার অস্থায়ী কাঠির (67070 
008709589 ) সম্পাদন করে? ইহ! পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 



 শ্বাস-জিযী হত১ 

পোটা দিক্, সোঁডিযদ্ ও এমোনিকম্ ধাতুর কাঁ্ধদেটগুঙ্গি' জলে জিনা 
অগরাপর ধাতুর কার্ধনেট জলে জ্রধণীয় নছে।. | | 

সমধিক বাযু-চাপ ও শৈত্য সংযোগে কার্বনিক্ এসিড প্রথমতঃ : তরল 
ওপয়ে কঠিন অবস্থায় আনীত হইয়াছে। 

স্বরূপ নিরূপণ---১। পরিস্কত চুণের গগ এই গ্যাসের সহিত মিলিত টা 

ঘোলা হইয়া যায়। 

ৎ। কোন কার্ববনেটের সহিত ঘে ফৌন জ্রাবক একি হইনে উহা ফিনিন 
হইয়। কার্ববণিক এসিড, গ্যাস, নির্গত হয় এবং চুণের জলকে ঘোল! করে। 

০০ 

ইল 

শ্থাস-ক্রিয়! (19901860105 )। 

আমর! নিশ্বাদরূপে যে বায়ু গ্রহণ করি,তন্বধ্যস্থ অন্সিজেন আমাদিগের রক্তের 
সহিত মিশ্রিত হুয়।. ফুল.ফুসের ক্ষুদ্র বানু-কোষসমূহ (:47-0115 ) অতি বুন্ 
আবরণে গঠিত ; ইহার! চতুর্দিকে সুগম রক্তবাহিক! কৈশিক শির! (02311181159) 
দ্বারা পরিবেষ্টত। নিখাস-গৃহীত বানু ও ফুলফুদস্থিত রক এতহতয়ের নধ্যে 

বাযু-কোষ ও কৈশিক শিরার ছুইথানি অতি হুল্্ম আবরণ মাত্র ব্যবধান থাঁকে 
বাধুস্থিত অক্সিজেন এই আবরণের মধ্য দিয়া রক্তের সহিত দিত্িত হয়। কি 

জেন্মিশ্রিত রক্ত ফুসফুস. হইতে প্রপ্যতঃ হৃৎপিণ্ডে গমন করে, পরে তথ! 
হইতে সমস্ত শরীরে পরিচালিত হয়। 

পূর্বেই উক্ত হইদ্বাছে যে আমারদিগের শরীর মধ্যে নিরস্তর সা দহন-জিয়া 

সংলাধিত হইতেছেএবং উচ্বার ফলস্বরূপ কার্বনিক্ এসিড. গ্যাস, ও অন্ঠান্ত 
দুষিত পদার্থ সর্বদা! উৎপন্ন হইতেছে। নিশ্বাস-গৃহীত অক্কিজেন্ গ্যাস. রক্কের 
সহিত শরীর মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া উক্ত দুন-ক্রিয়া সাধন করে। জআমাদিগের 
শারীরিক উপাদান সমূহ এবং থে পদার্থ আমরা খান্রাপে গ্রহণ ফাকি তাহার 
কিয়দংশ, রক্ত হইতে অধিজেন্ গ্রহণ করির! মৃহ্ভাষে দগ্ধ হইতে 'থাকে। 
এইরূপে রক্ত হইতে অজিজেনের ভাগ অপন্থত হইলে দহন-ক্রিয়া-জনিত 

কার্বনিক্ এপিভ. গ্যাস, প্রস্ভৃতি দুধিত পদার্থ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয় 
ফুস্ছুদ্ মধ্যে পুনয়ায় জাগমন করে, এবং, প্রশ্থাসের সহিত পরিতাক। ইন়। 



৮০৪, * দৃদিিলপ্লুরা। 

এবনাকারে খাদ কির, দ্বারা শরীরস্থ তবক্ত অনবরত শোধিত হয় এবং দুষিত 
পরা সমূহ শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। 

আতর মিলি ২৮ হইতে ৭+ বার নিখান রাহ্প ও প্রন্থাজ পক্চিভ্যাগ 
করিয়! থাকি। প্রতি প্রন্থাসের সহিত ৩৫* হতে %** কিউবিক্ সে্টিছিউঠর্ 

পরিমাণ বায রুন্কুস, হইতে দিত হইক্ বাব।কিন্ত ইহাতে ও ফুয্কূম.. মল্ূর্ঘ বাযু, 
'শুন্ঠ হয় না-প্রশ্বান ত্যাগের পরেও কিয়ংদণ বায়ু ফুদফুস, মধ্যে থাকিক। যায্ক। 

যে বাবু নিশ্বাসরূপে গৃথীত হয়; তাহার প্রতি ১৭১২৬ ভাগে সচরাচর 

৪ ভাগ কার্বাদিক্ এসিড. গ্যাস ও অর্চা পরিমাণ জল-বাম্পি থাকিতে দেখ! ফাক, 

কিন্ত জান্তব অর্গানিক পদার্থ তন্মধ্যে খাকা উচিত নহে। প্রশ্থাস-ত্যক্ত বাষুর প্রতি 

১০%০০* ভাগে প্রায় ৪** ভাগ কার্বনিক্ এসিড গ্যাস্ অর্থাৎ ১** ভাগে 
৪ তাগ), পূর্ববাপেক্ষা অধিক পরিমাণ অজঙগ-বা্প এবং জান্তব অর্গানিক পদার্থ 

বিগ্ষান খাকে। রোগে, ব্যায়াম করিলে, নির্ভার সময়, আছারাস্তে ৰা উপ- 

বাঁস করিলে প্রর্থাস-ত্যক বাঘুতে কার্বরিষ এসিডের পরিমাণ জুস্থাবস্থা। হইতে 

বিডির হইয়া থাকে। ১ জন যুব! পুরুষ প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ২* লিটাঁর্ 
আফতনেক কার্ধনিক এপিড গ্যাপ, প্রশ্থাসের সহিত পরিত্যাগ করে। এই 
পরিমাণ কার্বনিক্ এসিড. গ্যাস হইতে শ্রীয় ১৬৩ গ্রেশ, কয়লা প্রাণ্ড হওয়া 
ধায়; স্থতরাং প্রতিদিন একটা মছুযোর শরীর হুইতে প্রশ্বাসের সহিত ৩৯১২ 
গ্রে (প্রায় ১ পোলা) ওজনের করল। নির্গত হইয়া যায়। এই পর্িষাণ 
কয়ল। প্রতিদিন জামাদিগের প্রত্যেকের শরীরে দগ্ধ হইতেছে এবং উক্ত দৃহম- 

ক্রিয়া দারা শরীরমধ্যে তাপ ও শক্তি উৎপর হইয়া থাকে । 

বায়যঞ্চাজন ( €6০618810 ) 8 

পূর্বেই উজ্ হইয়াছে যে প্রশ্বাস-ত্যক বাস্কুর ১** ভাগে প্রায় ৪ ভাঁগ 
কার্বানিক্' এসিড, গাল বিগ্তমাঁক থাকে। এপ বিবাঁজ বায়ু নিশ্বাসপ্গ্রহণের 
পক্ষ মন্পূর্গ অন্থপযোগী। আদর গ্রাতি হিনিটে রায় ১৮ বার নিশ্বাস গ্রহণ 
ও প্র্থাল্ ত্যাগ করি, স্তরাং স্বপ্নকাল মধো আমাদিগের চতুগ্িকহ হার 

রাঁশি বিষাগ্থ হইয়া? পড়ে। আমরা গৃহদধ্যে ঝাজিকালে দীগ জাদাইয়া খাঁকি 



বাযু-দঞ্ণালন | ২৩৩, 

এবং লীতক।লে কয়ল।, কাঠ প্রস্থৃতি জালাইর! শীত নিবারণ করি । তৈল, কাষ্ঠ। 
কয়লা বা কোলগ্যাস, দগ্ধ হইলে প্রচুর পরিমাণে কার্বনিক্ এসিড. গ্যাস, উৎপর. 

হয় ইহাও ইতিপূর্বে সরিষ্তারে বর্ণিত হইয়াছে । উপরোক্ত কারণ সকলের নম” 
বায়ে আমাদিগের চতুর্দিকস্থ বাষুতে কার্বনিক এসিডের পরিমাণ রত অধিক হয় 

যে তাহ। নিশ্বীসরূপে গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই প্রাণ বিনাশ হইবার কথা। কিন্তু বে 
কারণে এরূপ দুর্ঘটনা সচরাঁচর ঘটিতে দেখা যায় না, তাহাই এস্থলে আমাদিগের 

আলোচ্য। নিশ্বাস-গ্রহণোপযোগী বায়ুর প্রতি ৯০০ ভাগে **৬ ভাগের অধিক 

কার্ধনিক্ এসিড. গ্যাস বিস্তমান থাক উচিত নহে। যদি আমরা কার্বানিক্ 

এসিড. নিশ্রিত-বিষাক্ত বাষুর সহিত বিশুদ্ধ বামু এপ অধিক পরিমাণে মিশ্রিত 

করিতে সক্ষম হই যে উক্ত মিশ্রিত বানু মধ্যে কার্বনিক এসিডের পরিমাণ শত- 

করা *০৬ ভাগের অধিক লা হয়, তাহা হইলে উক্ত ৰাধু নিশ্বাস-গ্রহণের পক্ষে 

সম্পূর্ণ উপযোগী হুইতে পারে। বায়ুসঞ্চালন দ্বারা আমাদিগের এই উদ্দেশ 
সাধিত হয়| বিস্তদ্ধ বাধু বিষ!ক্ত বাঁগুর সহিত ক্রমাগতঃ মিশ্রিত হইলে কার্ব- 

নিক এসিড. গ্যাপের পরিমাণ কমিয়! গিয়া উক্ত বাছু প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা! প্রাপ্ত 

হয় এবং উহা! পুনরায় শ্বাস-গ্রহণৌপষোগী হইয়। থাকে । 
কার্ধনিক এপিড. গ্যাস্ সোড। ওয়াটার্। লেমনেডও বিয়ার, শাম্পেন্ প্রভৃতি 

পানীয় দ্রব্ধের সহিত উপ্রস্থ হইলে বিষের কার্য করে না) কিন্তু নিশ্বাসরূপে 

গৃহীত হইলে রক্তের সহিত অক্সিজেন মিশ্রণের প্রতিবন্ধকত। সাধন করিয়া 
গৌণ ভাবে বিষের কাধ্য করে। স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা কিঞ্চিদিধিক 

পরিমাণ কার্ধনিক্ এসিড়_ গ্যাস্ বায়ু মধ্যে থাকিলে কেহ কেহ ক্লেশ অনুভব 

করেনঃ কেহ বা অপেক্ষাকৃত অধিক পর্িম!ণ সহ করিতে পারেন; কিন্ত 

সাধারণতঃ ইহ! বলা যাইতে পারে যে বায়ু মধ্যে শতকরা ১ তাগের অধিক 
কার্বনিক্ এসিড, গ্যাল্ থাকিলে উহা! শ্বাগ্রহণের পক্ষে একাস্ত অন্থুপষোগ্ী 
হয়। বাঁযুতে শতকরা ৫ ভাগ কার্বনিক, এসিন. গ্যাস থাকিলে অনেকেক্ছই 
শিরঃপীড়। ও দৈছিক অবসন্নত! উপস্থিত হয়। ইহাপেক্ষা অধিক পরিমাণ 
কার্ধনিক্ প্রেপিড গ্যান্ থাকিলে সংজ্ঞা লোপ হয়।. বাযুমধ্যে এই গ্যাসের 
পরিমাণ গতকরা ১১ ভাগ হইলে স্টীদরোধ হইয়া মৃত্য. উপস্থিত হয়ূ। 

কলিকাতায় অন্ধকূপহত্যার বিবরধ কাহারও অবিদিত নাই।. একটা মাত্র 
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কুদ্দগবাক্ষবুত্ত অনতিপরিনর গৃহ মধ্যে কয়েক ঘণ্টা পরম্পরের পরিতাক্ত 
কার্ধনিক্ এসিড. গ্যান্ পরিপু্প বিষাক্ত প্রর্থান বাধু নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করিয়া 

১৪৬ জনের মধ্যে ১২৩ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। প্রাতে উক্ত গৃহের 

বার উক্ত হইলে ২৩ জন মাত্র লোক কেনিরূপে জীবিত ছিল দৃষ্ট হয়। 
প্রশ্বাস বাঁ কিরূপ বিষ। কু, এই লোমহর্ষ! করুণ এ্রঁতিহ্থাপিক ঘটনাই তাছার 
প্ররুষ্ট উদাহরণ স্থল । 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে শ্বাসোপযে।গী বাঁষুতে শত কর **৬ ভাগের অধিক 

কার্কনিক্ এসিড, গ্যাস্ থাকা উচিত নহে। বায়ু-সঞ্চালন দ্বার! প্রশ্বাস-ত্যক্ত 
যাযুতে কার্বনিক্ এসিড গ্যাসের পরিমাণ কমাইয়া উহাকে পুনর[য় শ্বাসোপ- 
যোগী করা যাইতে পারে । কি উপায় অবলম্বন করিলে বাঁস-গৃহ প্রভৃতি স্থানে 

বিশুদ্ধ বায়ু সর্বদা অবাধে সঞ্চালিত হইতে পারে, সম্প্রতি তাঁহাই আমাদিগের 
আলোচনার বিষয় । 

ভারতবর্ষের স্তায় শ্রী্ষ প্রধান দেশে বাঁসগৃহ মধ্যে বাঙ্কু-স্চালনের নিমিত্ত 

কোন বিশেষ ব্যয়-সাধ্য উপায় অবলম্বন করিতে হয় না। গ্রীষ্মের আতিশয্য 

বশত: বৎসরের মধ্যে প্রায় নয় মাস কাল বাস-গৃহের দরজা!) জানালা প্রভৃতি 

বাঘু-পথ সকল সর্বদাই উন্মুক্ত রাখিতে হয়, সুতরাং গৃহ মধ্যে বাঁ গমনাগমনের 
কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা না হইবার কথা । কিন্তু অন্ঞতানিবন্ধন' প্ররুতিদত্ত 

এরূপ সৌকর্ধ্যসত্বেও বহুসংখ্যক লোক বিশুদ্ধ বাুসেবনাভাবে ছুঝ্ধল, রুগ্ন এবং 

অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে। গৃহে খু দরজা বা জানালা ন! 
থাকিলে বায়ু কথনই অবাধে গমনাগমন করিতে পারে না) কিন্তু ভুঃখের বিষয় 

এই ষে এ দেশের অধিকাংশ লোকেরই এ বিষয়ে সম্যক্ দৃষ্টি নাই। নূতন গৃহ 
নির্মাণ করিবার'সময় আলোক ও বাসু প্রবেশের যথোপযুক্ত পথ রাখিতে অনে- 

কেই যনোযেগ করেন না; কেবল প্রয়োজন মত কতকগুলি ঘর প্রস্তুত 

করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল বিবেচনা! করেন । শরীর পরিচ্ছন্ন রাখিবার গন্ 

এ দেশীয় লোকে যে সকল স্নিয়ম অনুসরণ করেন, তাহ! অতীব প্রশংসনীয় । 

দস্তমার্জন, স্স।ন, ছুই তিন বার বস্ত্াদি ত্যাগ প্রসভৃতি আমাদিগের" প্রাত্যহিক 

ক্রিয়। স্বাস্থ্য-রক্ষণর পক্ষে বিশেষ উপযোগী, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে নিতান্ত অন্ধের 

স্তায় আমর! এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকি। অতি শুভ্র পরি্কৃত 
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বন্ত্রে একটা তাঁত পড়িলে উহাকে তংক্ষণ।ৎ অশুচি (সক্ড়ি) বণিক! পরিতা।গ 

করতঃ হুর্গন্ধময় অতি মলিন (কিন্ত জলে ক61) বস্ত্র আমরা পরিধান করিতে 

সঙ্কুচিত হই না। যে গৃছেবাস করি, তাহার অভ্যন্তর প্রদেশ পরিষ্কার রাখিতে 
আমরা সর্ব! যত্বণীল হই, কিন্তু বাটার বাহিরে মল, মুন, হূর্গন্ধময় আবর্জনা" 
রাশি বা জঙ্গল থাকিলে তাহা পরিষ্কার করিতে নিতান্ত গনান্ত প্রকাশ করিয়া 

থকি। অনেকেরই পাকগৃছের পার্থে ফেন, পাকগৃহ-ধৌত জল, আবঞ্জনা 
প্রস্তুতি ফেলিবার জন্ত একটা নাল! বা ডোব! থাকে। অধিক দুরে ফেলিতে 
গেলে পাঁচকের বিশেষ অস্কবিধ। ও কষ হইবার সম্ভাবনা, সেই" জন্ত এইক্ধপ 
বন্দোবস্ত কর! হর । চিরপঞ্চিত এই আবর্জনারাশি হইতে ছূর্ন্ধময় গ্যাস্ 
নির্গত হইয়! পাকগৃহে রক্ষিত অন্ব্যঞ্জনকে কি পরিমাঁণে দূষিত করে, তাহা কেহই 

একবার ভাবিয়। দেখেন না । বিশেষতঃ বর্ষাকালে এই সকল নাল) ডোবা 
জলে পরিপূর্ণ হইয়। উঠে; তখন পাকথৃছথে এ পচ জল হইতে কত কীট ও 

কমি প্রবেশ করিবার দত্তাবন| এবং কে বলিতে পরে যে পাঁচকের অনাবধানত। 
বশতঃ উহার খাগ্ভের মধ্যে পতিত হইয়! গৃহস্থের উদরস্থ হয়না? কিন্ত 

এ সকল বিষয়ের প্রতিবিধান করা জামর! একেব|রেই আবশ্তক বিবেচন। করি 
না। সহরবাঁসী অনেকেরই সম্প্রতি এবিষয়ে দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং এ সম্বন্ধে 
উন্নতিধিধান করিতে তাহারা! সচেষ্ট হইয়াছেন; কিন্ত পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্রক্ষার 

এই সকঙ্চসুনিয়ম প্রতিপালন নন্বদ্ধে লোকের এখনও যথেষ্ট ওঁদান্ত লক্ষিত হয়। 
বঙ্গদেশে বৎসরের অধিকাংশ সময় দক্ষিণ দিক হহ্তে বাযু প্রবাহিত হম, 

এক্সগ্ত এদেশে ব।স-গৃহের দরজ। ও জানালাগুপি উত্তর-দক্ষিণমুধী ও ঠিক খদ্ু 
হওয়া উচিত। গৃহের চতুঃপার্থেই দরজা জানাল! থাকিলে বড়ই ভাল হুয়। 
প্রত্যেক গৃহের বাযু-নির্গমনের শ্বতন্ত্র পথ রাখা কর্তব্য অর্থাৎ যাহাতে এক 
গুছের দূষিত বায়ু অপর গৃহে প্রবেশ কারিতে না পারে, তাহার সুবন্দোবস্ত 

করা উচিত। বাঁদ-গৃহের ছাদের নীচের দেওয়ালে কতকগুলি ছিদ্র রাখ! 
কর্তব্য; তাহ। হইলে প্রস্বাস-ত্যক্ত বাযু ও দীপালৌকসভভূত কার্ববমিক. এসিড, 

গযান্ উষ্ণতা স্থতরাং লতুদ্ব হেতু উর্ধে উত্থিত হুইয়া এই সকল ছিদ্র দিলনা বাহির 
হইয়া যাইতে, এবং উন্মুক্ত ছার ও জানাধ| দিক্বা বহিঃস্থিত বিশুদ্ধ শীতল 
বায়ু গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়! উহার স্থান অধিকার করিতে পারে। বিস্তালগ, 
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কারখানা, সভা-গৃহ প্রভৃতি যে সকল স্থানে এককালীন বনলোকের সমাবেশ 

হয় তথায় দেওয়ালের উপর্লিভাগে অনেকগুলি ছিদ্র এবং সমস্ত বাঁযুপথ সর্দা 

উন্ক্ত রাখা উচিত। এই একই কারণে শীতকাণেও আমাধিগের শুনগৃহের 
অন্ততঃ একটা খঙ্জু বাু-পথ সর্বদ। খুলিয়া! রাখা উচিত । 

ইংলগু গ্রভৃতি শীত-প্রধ।ন দেশে ঘাস-গৃঙ্থের বাঁয়ুপথ সর্বদা উন্মুক্ত রাখা 
একেবারেই অসম্ভব, এক্জন্ত তথায় সচরাচর চিম্নি (017171065 ) দ্বারা বাধু- 

সঞ্চালন কার্য্য সম্পন্ন হইয়! থাঁকে। শীতের প্রাছুর্ডাব হেতু আন্মি-দেবনের 
নিমিত্ত গৃহমধ্যে একটা উন্ধান (7179-091509) এবং ধূ্-নির্গমনের জগ্ত উহার 
উপর একটা চিম্নি নির্দ্িত হুইয়! থাকে। উনাঁনের মধে) অগ্নি প্রজ্ডলিত 

হইলে বাঁয়ু উত্তপ্ত হইয়া লঘৃত্ব হেতু চিম্নি দ্বারা উর্ধে উখিত হয়। যদিও 
গৃহের কপাট সর্বদা কগ্ধ থাকে,তথ।পি তথাধ্যে সুকৌশলে রক্ষিত কতকগুলি ছিদ্র 

সবার! বহিঃস্থ বিশ্তদ্ধ বামু নিরন্তর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহ হইতে নির্গত বায়ুর 

স্বান অধিকার করে, সুতরাং একটা বাযু-প্রবাহ অবিরাম সঞ্চালিত হইয়। প্রশ্থাস 
ও দহন-ক্রিয়া-জনিত কার্বনিক, এপিড, গ্যাস. মিশ্রিত দুবিত বাযুকে 

গৃহ মধ্যে সঞ্চিত হইতে দেয় না। গৃহ বনজনসমাকীর্ণ হইলে তন্মধ্যে 

বায়ু সঞ্চালনের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হয়। প্রয়োজনমত বিশুদ্ধ বায়ু বাহির 

হইতে নিদ্দিষ্ট সময়ে যন্ত্র সাহায্যে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়। বাধু-সধ্ালনের 
ব্যবস্থ। করা হয়। - 

যে চিম্নি দ্বারা দূষিত বারু নির্গত হইয়া! যায়ঃ তাহার উর্ধমুখে একখানি 
চক্রাকার পাখা অনবরত থুরাইলে অভ্যান্তরস্থ বায়ু আকৃষ্ট হুইয়া অতি শীত 

উর্দে উঠিয়া যাঁয়, সুতরাং গৃহমধ্যে বাধু-সধশলন-ক্রিয়া জ্রতভাবে সম্পন্ন হইয়া 

থাকে। ্ 
জাহাজের তলদেশ হইতে বায়ু-সঞ্চালন অণ্ঠ ধে চিম্দি উর্ধে উখিত হয়, 

তাহার উর্ধমুখ যে দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহার বিপরীত দিকে ফিরান 
ধাকে'; বাহিরের বায়ু বহিবার সময় চিম্নির মুখে লাগিয়া অন্তদিকে ফিরিয়া 

যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে চিম্নির অভ্যন্তরস্থ বাঁযুকে শীত্র উর্দে টানিয়া লয়। 
এইরপে.জাহাজের তলদেশে সুচারুরূপে বায়ু সর্ঘালিত হইয়! থাকে । 

তৃগর্ভ-মিছিত গভীর খনির মধ্যেও চিম্নি সহযোগে বাঁযু সঞ্চালিত হইয়া 
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থাকে; এরূপ স্থলে একটার "পরিবর্তে ছুইটা চিম্নি ব্যবহাত হয়। ছুইটা 
চিম্দিই খনির মধ্য হইতে উখিত হইগ্লা ভূমির উপরিভাগে কিনার উর্ধে 
বিস্তৃত থাকে | একটা চিম্দির নীচে অগ্থি প্রজ্ছরিত কর! হয়, ইহ দ্বারা 
থনিমধ্যস্থ দূষিত বায়ু উত্তপ্ত হইয়া নির্গত হইয়া যাঁয়। অপর চিম্নি খারা 
বহিঃস্থ বিশুদ্ধ শীতল বায়ু খনির মধ্যে প্রথ্শে করে । 

াওক০ 

হাইচড়াজেন্-যুক্ত কার্বন্ ফোঁগিক (70 0:0-0870008) | 

্রস্কৃতির মধ্যে কার্বন্ ও হাইড্রোজেন মিধিত যৌগিক বহুল পরিমাণে 
দেখিতে পাওয়া যায়। এতছভয়ের মধ্যে রাসায়নিক সম্মিলন সহজে সংঘটিত 

হয় না। পাতু£র কয়! রুন্ধপাত্রে দগ্ধ করিয়া কোল্ গযাস্ প্রস্তুত করিধার 
সময় কার্বন ও হাইড্রোজেন মিশিত বিবিধ যৌগিক উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

কা্ধন্ হাইড্রোজেনের সহিত মিলিত হুইয়! যেকধূপ অসংখ্য যৌগিক. প্রস্তুত 
করে? অন্য কোন মুল-পদার্থ সম্বন্ধে সেরূপ দেখিতে পাওয়! যায় না। 

কার্বন ও হাইড্রোজেন মিলিত যৌগিক সকল হাইড্রো-কার্বন্ (17010- 
0211)0209 ) নাঁমে অভিহিত । ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি কঠিন, কতকগুলি 
তরল ও অবশিষ্টগুলি বাঁয়বীয় আকারে অবস্থিতি করে। ইছার। অতি সহজ-দা 

পদার্থ; কোল্ গ্যাসের মধ্যে কতকগুলি বায়বীয় হাইড্রো-কার্বন্ আছে বলিয়! 
উন্থ! এত সহজে জলিয়! থাকে । 

হাইড্রোকার্বন্ গুলির, উৎপত্তি, প্রকৃতি ও ধর্শসন্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বিবরণী 
অর্থীনিক কেনিষ্্রর মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে 

এস্থলে তিনটা মাত্র বিভিন্ন শ্রেণীতুক্ধ প্রয়োজনীয় হাইস্ত্রোকার্ঝনের 

বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হইল | : 
মিথেন্ বা মার্শ, গ্যাস্ (11901829/ 11478) 0588) 074) 

পেট্রোলিয়মের মধ্যে এই গ্যাস, অবস্থিতি করে। জলাভূমিতে উদ্ভিজ্জ- 
পদার্থ পচিয়া এই গ্যাস, প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়) এজন্য ইহ মার্শ গ্যাস্ 
নামে অভিছিত। 4 

পাতুরে কয়লার থনির মধ্যেঞ্ড এহ গ্যাসং অল্লাধিক পরিষাণে থাকিতে 
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দেখা যায়; খনির মধ্যে যাহার! করত করে, তাহাদিগের নিকট ইহা ফায়াগ 
ড্যাম্প, ( 810-2780 ) নামে পরিচিত । ইহা বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া 
ক্ষোটন-শীল একটা মিশ্র গ্যাস্ প্রস্তত করে, অগ্নিসংযোগ মাত্রেই উহ! জিয়া 
উঠে। এই কারণে পূর্বে পাতুরে কয়লার খনির তিতর আলোক লইয়া 
গেলে মধ্যে মধ্যে ভয়ানক. অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হুইয়। বহুসংখ্যক লোক মৃত্যু- 
মুখে পতিত হইত। সর্ হস্ফে। ডেভি কর্তৃক আবঙ্কত দীপ দ্বারা এইরূপ 
ভয়ঙ্কর দুর্ঘটন! সম্পূর্ণরূপে নিরাককৃত হইয়াছে। এই গ্যাস, কোল্ গ্যাসের 
একটা উপাদান। 

প্রস্তত-করণ-প্রণালী--সোভিক়ম্ এসিটেটু নামক লবণকে কণ্িক্ সোডা 
ও চূণের সহিত একত্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে মার্শ গ্যাঁস্ উৎপন্ন হয় এবং 
জলপুর্ণ নিম্মমুখ বোতলের মধ্যে ইহাকে সঞ্চয় কর! হয়। 

স্বরূপ ও ধর্ম্ম-মার্শ, গ্যাস, বর্ণহীন ও অনৃষ্ঠ ) ইহার কোন আস্বাদন 
বা গন্ধ নাই। আলোক সংযোগে ইহা অনুজ্বল শিখ! বিস্তার করিয়া জলিতে 

থাকে এবং বাযুস্থিত অক্ষিজেনের সহিত মিলিত হইয়! কার্বনিক্ এসিড. গ্যাস, 
ও জল উৎপাদন করে। বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া অগ্রিসংযুক্ত হইলে 
স্কোটন হয়। ইহা সহজে অন্ত পদার্থের সহিত মিলিত হয় ন!। ক্লোরিণের সহিত 

মিলিত হইলে ক্লোরিণ হাইড্রোজেনের স্থান অধিকার করিয়া মিথিল্ ক্লোরাইড. 
( 1150)01] 010107109 ), ক্লোরোকর্্ম প্রভৃতি বিবিধ যৌগিক প্রস্তুত করে। 

এসিটিলিন্ (4০91519709১ 02ন2) 

অত্যধিক তাপ-মাত্রায় কার্বন ও ছাইদ্রোজেন্ একত্র মিলিত হইলে এই 
গযাম.উৎ্পন্ন হয়। হাইড্রোজেন, গ্যাসের মধ্যে কার্বন ইলেক্টেড দ্বারা! তড়িৎ- 
শ্যুলিঙ্গ উৎপাধন: করিলে এই গ্যাস্ উৎপন্ন হয়। তৈল-সংযুক্ত প্রদীপ অল্প 
পরিমাণ বাছু মধ্যে ধুমযুক্ত শিখা ধারণ করিয়া জগিলে অথবা কোল্ গ্যাস, বুন্- 

সেনের বাতির দিক্মুখে জলিলে এই গ্যাস, অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং গন্ধ 
ছায়া ইহার অস্তিত্ব অনুভূত হয়। ইহা বর্ণহীন ও অতিশয় হূণন্ধযুক্ত ; আলোক- 
ংষোগে উদ্দ্বল শিখা বিস্তার করিয়া জলিতে থাকে । চুণ ও পাতুরে করল! একভ্রে 

অত্যধিক উত্তপ্ত হইলে কার্বাইড. অব. কটাল্সিয়ম্ (0910106 ০01 081010) 
0802 ) নামক পদার্থ উৎপন্ন হয়; ইহা জলের সহিত মিশ্রিত হইলে এসিটিলিন্ 
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গ্যাস, উৎপন্ন হয় । উৎসবাদিতে আলোক দিবার জন্ত এই গ্যাস এক্ষণে যথেষ্ট 
পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। 

এইগ্যাঁস তত্র, রৌপ্য প্রস্ৃতি কতিপয় ধাতুর যৌগিকের সহিত মিলিত 
হইয়! কপার এদিটিগাইড, দিল্ভার এসিটিলাইড. নামক কতকগুলি স্ফোটন- 
শীল যৌগিক প্রস্তুত করে । কপার্ এসিটিলাইড রক্তবর্ণ, ইহ দ্বারা এসিটিলিনের 

অস্তিত্ব নিরূপিত হয়। 

ইধিলিন্ (2:00013095 0284) 

ইহার আর একটী নাম অপিফায়াপ্ট. গ্যাস, (01558 083 )1 স্ুরা- 
সার ও উগ্র সল্ফিউরিক্ এসিডকে একত্রে মিশ্রিত করিয়৷ উত্তপ্ত করিলে এই 
গ্যাস, উৎপন্ন হয়। ইহা। বর্ণহীন ও দ্রাহ) আলোক সংযোগে ধৃমযুক্ক উজ্দবল 
আলোক নিঃস্থত করিয়া জপ্পিতে থাকে । এই গ্যাস. কো্-গ্যাসের মধ্যে 

থাকিয়া উহার শিখার উজ্জ্বলত৷ সম্পাদন করে। ক্লোরিণ বা ব্রোমিন্ এই গ্যাসের 
সহিত একত্রিত হইলে উভয়ে সরাসরি (01509 ) মিলিত হুইয়া তৈলের 
স্তায় এক প্রকার পবার্থ প্রপ্তত করে। ইংরাজীতে ইহাকে 104৮0 110810 কছে। 

ইথিলিন্ সল্ফিউরিক্ এসিডের সহিত মিলিত হইয়া! ইথিল্ হাইড্রোজেন সল্ফেট্ 
(০2297094 ) ন।মক অর্গানিক যৌগিক (129661) প্রস্তত করে। 

কোল গ্যাস্ (০921 &৪১ ) 

আমরা কলিকাতার পথে যে গ্যানের আলোক দেখিতে পাই, তাহা! কোল্ 

গ্যাস আলাইয়! উৎপন্ন হইয়া থাকে । পাতুরে কয়লা হইতে কোল্গ্যাস, প্রস্তত 

হয়। একটা রুক্ধ পাত্রে পাতুরে কয়লা রাখিয়! সমধিক উত্তাপ প্রয়োগ করিলে 
(1063000015০ 01501119009) আল্কাতির1 (181),এমোনিয়া এবং কোল্গ্যাম্ 

অন্তান্য পদার্থের সহিত চোয়াইয়! নির্গত হয় এবং কোক্ কয়লা (0০৮6) পাত্র 
মধ্যে অবশিষ্ট থাকে ; ইহ! আমর! ইন্ধনরূপে ব্যবহার করি। রুদ্ধ পত্রের সহিত 

একটা নল সংষোগ করিয়া শীতল জলে নলের মুখ নিমজ্জিত করিয়া বাখিলে আল্- 
কাতর! উবার তলদেশে স্থিত হয়ঃ এমোনিয়া গ্যাস, জলের মধ্যে দ্রুব হইয়া! থাকে 

এবং কোল্ গ্যাস, বুন্ধদাকাঁরে নল হইতে জলের মধ্য দিয় নির্গত হয়। এই 
গ্যাসকে হ্রোন্ড হাগ্যাস (02341919971 নামক বুহদাকার পাত্রে সঞ্চয় কর! হয় 
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এবং চাপ দ্বার উজ পাত্র হইতে নল সংযোগে উহ! রাজপথ, বাঁসগৃহ ও 

অন্ঠান্থ স্থলে নীত হইয়া জালান হইয়া থাঁকে। 

আল্কাতরা বিভিন্ন তাপমাত্রায় চোলাই করিয়া ( 71805107081 [10151119- 

(00 ) প্রক্রিয়া-বিশেষ দ্বারা উহ! হুইতে কার্বলিক এসিডও এনিলিন্ (যাহা 

হইতে নানাবিধ রং প্রস্তত হইয়া থাকে ), বেন্জিন্, স্তাপথালিন্) প্যারাফিন্, 

এন্টিপাইরিন্, এট্িফ্রেব্রিণ ফিনাপিটান্, স্ত।লল্, স্যাকাঁরিন্; স্ত।লিসিলিক্ এসিড, 

প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থ ও ওঁষধ প্রস্তুত হইয়! থাকে । ইহা্দিগের 

বিষয় সংক্ষেপে অর্গানিক কেমিষ্্ীর মধ্যে বর্ণিত হইল । | 
সহ বত সপ 

নাইন্রোজেন্ যুক্ত কার্বন যৌগিক । 

সাইনোজেন্ (০941509867১ ০ )--কার্বন ও নাইট্রোজেনের 

মিলনে এই গ্যাস্ উৎপন্ন হয়। 
কার্বধন্ সহজে নাইট্রোজেনের সহিত মিলিত হয় না, কিন্তু এই ছুই পদার্থ 

এবং কার্ধনেট, অফ. পোঁটাসিয়ম্ নামক লবণ একত্রিত করিয়া অত্যধিক উত্তাপ 

প্রয়োগ করিলে পোটাপিয়ম্ সাগ্গানাইভ, ( [05591010) 0%57013০) 1০4) 

নামক যৌগিক প্ররস্তত হয়। পোটাদিয়ম্ সায়্ানাইভ, শার্কিউরিক্ যৌগিকের 
সহিত মিলিত হুইলে মার্কিউরিক্ সায়ানাইড. [7৪ (0) উৎপন্ন হয় এবং 

ইহা! উত্তাপ সংযোগে বিপ্লিষ্ট হইয়। নাইনোজেন্ ( 08%0861)) নামক গ্যাঁস্ 

উত্পাদন করে। 

স্বরূপ ও ধর্ম্ম।--সাইনোজেন্ অদৃশ্ত; বর্ণহীন ও গম্ধযুক্ত বিষাক্ত গ্যাস্। 
ইহা জলে সহঞ্জে ভ্রবণীয় এবং দাহ; দীপালোক সংযোগে গোলাপী বর্ণ শিখা 

ধারণ করিয়! জলিতে থাকে । 

হাইড়ে।-সায়ানিকি এসিড, €( 0০০54010 4১010, 170))-- 

হাইড্রোত্বেন ও নাইট্রোজেনের সহিত কার্বন মিলিত হুইয়া এই ভয়ঙ্কর বিষাক্ত 

খদাথ উৎপাদন করে, ইহ! তিক্ঞ,বাদাম ও অন্তান্ত কতকগুলি ফল হইতে স্বক্স 

পরিমাণে, প্রার্থ হওয়া যার ॥ 

প্রস্বভতকরণ-প্রণালী.।--€ ১) শৃর্ষ, নখরঃ কেশ, রক্ত. প্রস্ভৃতি জানব 



হাইড্রোসায়ানিক্ এঘ্িভ, | ২৪১ 

পদার্থ পো্টাপিযম্ কার্ধনেট ও লৌহের সহিত একত্রিত করিয়া উত্তপ্ত 
করিলে পোটাপিয়ম্ ফেরো-দায়ানাইড. € চ0/2981002 7617:009910106 

ঢ+59 (0), 3090) নামক লবণ প্রস্তত হয়; অধিকতর উত্তাপ সংযোগে 

উহ। বিশ্লিষ্ট হইয়! পোটাসিয়ম্ সাঁপানাইড. নামক লবণে পরিণত হয়। 

পোটাদিয়ম্ সায়ানাইডের সহিত জলমিশ্রিত যে কোন দ্রাবক মিশ্রিত 
হইলে উহ! বিশ্লিষ্ট হয় এবং হাইজ্রোসায়ানিক এসি. গ্যাস্ নির্গত হয়) 
যথা--. 

200 + দু,30+ শু ১905 + এলেও 
২) পোটানিয়ম্ ফেরো-পায়ানাইডের সহিত জল-মিশ্রিত সল্ফিউরিক্ 

এসি, মিশ্রিত করিনা! উত্তাপ প্রয়োগ করিলে এই দ্রাবক উৎপন্ন হয়। ব্রিটিস্ 
ফান্মীকোপিয়ার জলমিশ্রিত হাইড্রোসায়ামিক্ এসিড. এইরূপে প্ররস্তত হইয়া 
থাকে। 

স্বরূপ ও ধন্ম।--ছাইডোপায়ানিক এসি, উদ্ধেয়। বর্ণহীন। তিক্ত 
বাদামের ম্ঠ।য় গন্ধবিশিষ্ট তরল পবার্থ। বাম্পাবস্থার আলোক সংযোগে ঈবৎ 

গোলাপী বর্ণের শিখা ধারণ করিয়! জ্বলিতে থাকে । ইহা জলে অতি সহজে দ্রব 

হইয়। জলমিশ্রিত হাইড্রো-সাগ্নানিক এপিভ. প্রস্তুত করে । এই দ্রাবক অতিশয় 
বিষাক্ত পদার্থ। উগ্র দ্রাবকের এক বিন্দু বা জল-মিশ্রিত দ্রাবকের ১ দ্রাম্ 
মাত্র উদরস্থ হইলে প্রাণবিয়োগ হয়। সেবন করিবামাত্র রোগী চীৎকার 

করির! তৎক্ষণাৎ অচেতন হয় এবং অল্পক্ষণ মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়! থাকে 

এই ভ্রাবক অতিশয় সাঁবধানের সহিত প্রস্তত ও ব্যবহার করা কর্তব্য । ইহ! 

অল্পমাত্রায় কিয়ৎক্ষণ আত্্রাণ করিলে শিরঃপীড়। এবং অবসাদ উপস্থিত হয়। 

এই বিষ পাঁন করিলে রোগীকে অল্প মাত্রায় এমোনিয়া, ক্লোরিণ প্রভৃতি 
গ্যাসের আত্াণ দেওয়া হয় এবং হাইড্রেটেড, ফেরিক. অক্পাইড. অথবা ডায়া- 
লাইজ ড আক্বরণ, (1)1215590 1:00 ) সেবন করিতে দেওয়া হয়; এস্বলে 

উহার! বিষস্ত্বের কার্য করে। 
জল-মিশ্রিত হাইড্রোসায়ানিক্ এসিড, শ্বল্প মাত্রায় এষধার্থে ব্যবহৃত হয়। 

বোতলের ছিপি খুলিয়া! রাখিলে শীঘ্রই সমস্ত দ্রাবক উড়িয়া যায়, কেবল মাত্র 
জল অবশিষ্ট থাকে, এজন্য বোতলটা সর্ধদা ছিপিবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত। 

নখ 



২৪২ * রসায়ল-সুত্রে। 

আলোক সংস্পর্শে এই জাবক বিশ্লি্ হইয়| যাঁর) এক্সন্ত এই দ্রাবককে 

নীলবর্ণ বোতলের মধ্যে রাখা হয়। 
হাইড্রো-সায়ানিক্ এসিড. বেসের সহিত মিলিত হুইয়া যে সকল যৌগিক 

প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে পায়ানাইড. (0/81863 ) কছে। ইহাঁদিগের মধ্যে 
পোটাসিয়ম্ সায়াদাইড নামক যৌগিক ফটোগ্রাফি, গি্টিকরণ প্রভৃতি 

' নানাবিধ শিক্পকাধ্যে বুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহাও একটা বিষাক্ত 

পদ্দার্থ। 

স্বরূপ নিরূপণ ।_+১। লিল্ভার্ নাইট্রেট. সংযোগে শ্বেতবর্ণ সিল্ভার্ সায়ানাইভ. 

নামক পদার্থ অধ:স্থ হয়; ইহা! এমোনিন্াতে জবণীয় । 

২। অল্প পরিমাণ কষ্টিক পটাশ, ব| সোডার ভ্রাবণ এবং ফেরস_ ও ফেরিক্ যৌগিফের 

ফ্রাৰণ দংধেগে নীলবর্ণ প্রসিয়ান্ মং 27035197319 ) নামক পদার্থ গস্তত হয়; হাইড়ো- 

ক্লোরিক্ এপিড. সংযোগে ইহ! পরিষ্কৃত হুইয়। পৃথক্ হুইয়। পড়ে । 

৩। এমোনিয়ম্ সল্ফাইড. যোগ করিয়া! উত্তাপ প্রয়োগে শুষ্ধ করিয়। লইলে এমোনিয়ম্ 

সল্ফে।-দায়ানাইড. নামক যৌগিক প্রন্তত হয়। ইহা ফেরিক্ ক্লোরাইডের জাবপের সহিত 
মিশ্রিত হইলে উক্ত দ্রাবণ গাঁ রক্তবর্ণ ধারণ করে । 



সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
০০ ০ (০০০০০ বার 

হালোছেন্ রে (77910857 01009) 

ক্লোরিণ ব্রোমিন্, আইওডিন্ ও ফ্রু.ওরিণ এই চারিটা মূল-পদ়্ার্থ এক শ্রেণা- 
ভুক্ত। ইহার! সোডিরম্ ব। পো্টাসিয়ম্ ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া যে সকল লবণ 
প্রস্তুত করে; তাহারা দেখিতে খান্ভ লবণের [ 001702701) 5816 ) হ্যায় ১ এই 

অন্ত এই মূল পদার্থগুলি হালোজেন্ শ্রেণী (591:-0790100108 ) নামে অভিহিত 

হইয়া! থাকে । : রাসায়নিক ধর্ম সম্বন্ধে ইহাদিগের মধ্যে অনেক সৌপাদৃশ্ত লক্ষিত 
হইলেও পারমাণবিক গুরুত্বের পরতে দর প হত ইহার্দিগের ভৌভিকও রাসায়নিক 

ধর্মের যে প্রভেদ দেখিংত পাওয়। যায, প্রতোকটার ধর্মসন্বন্ধে আলোচনার সময় 

তাহা সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে । 

ক্লোরিণ, (012101106 ) 

সাঞ্চেতিক চিহ্ন 01; পারমাণবিক গুরুত্ব ৩৪:৪৬ 

১৭৬৪ খ্রীষ্টার্দে শীল্ (9০619 ) নামক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এই মূল- 
পদার্থ আবিষ্কার করেন । 

প্রক্কতিমণ্ডলে ক্লোরিণকে অনংযুক্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় না। 

ইহা ধাতুর সহিত মিলিত হুইয়! ক্লোরাইড. নামক লবণরূপে পৃথিবীর সর্বত্র 

অবস্থিতি করে । নমুদ্র্লে ও ত-গর্তে সোভিয়ম্ ক্লোরাইড. ( খাস্ত-লবণ ) 

প্রচুর .পরিষাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ম্যাগ্লেসিয়ম্ ক্লোগীইড. অল্প পরিমাণে 
মমুদ্রের জলে বিদ্ধমান থাকে | পৃথিবীর স্থানে স্থানে পোঁটাসিয়ম্ ক্লোরাইড, 
অল্লাধিক পরিমাণে খনিজ পদার্থ রূপে দেখিতে পাওয়া! যায়। . টি 

্বাস্থারগ্ষণার নিমিত্ত সোভিয়দ্ ক্লোরাইড. একটা প্রয়োজনীয় পদার্থ, এজন 
নামাধিগের শরীর মধ্যে রক্তপ্রস্কৃতি যে সকল তরল পদার্ম আছে, সোডিয়ম্ 
ক্লোরাইড. তন্ময় যঘোচিত পরিমাণে অবস্থিতি করে। যে সকল পদ 
আ(নর। পাঞ্ন:প ব্যবহার করি, তাহান্িগ্রের মধ্যে ই অল্লাধিক্ পরিমাণে থাকে । 
প্রয়োগনানুমারে আমাদিগের খায়ের রি কিযৎপরিমাণ্ লঘণ মিশ্রিত কির 
লইতে হয়। 



২৪৪ ধ্সায়ন-সুত্র | 

সোডিনম্ ক্লোরাইড. নানাবিধ শিল্পকাধ্যে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইব 

থাকে। কাচ, সাঁবান, মাটির বাসন প্রভৃতি অত্যাবস্তকীয় পদার্থ সমূহ নির্মাণ 

করিবার অন্ত ইহার প্রয়োজন হয়। এতব্যভীত হাইড্রোক্লোরিক এসিড, 

ক্রীচিং পাউডার, কষ্টিক্ সোঁড। প্রভৃতি শিল্পকার্ষে; ব্যবহার্য নানাবিধ যৌগিক 

পদার্থ প্রস্তুত করিবার নিমিত্তও ইহা! প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 
প্রন্তুতকরণ-প্রণালী ।--১। উগ্র হাইভ্রোক্লোরিক এসিড. ও 

ম্যাঙ্গানীজ. ভাই-অক্সাইন্জ. একত্রে মিশ্রিত করিয়! উত্তাপ প্রয়োগ করিলে 
কোরিণ, গ্যাস. নির্গত হয় এবং ম্যাঙ্গানীজ. ক্লোরাইভ. নামক লবণ পাত্র মধ্যে 
অবশিষ্ট থাকে 7; যথা_ 

11002181701. 8100012144750+01, 

১১২ পরীক্ষা! ।-_-একটী কাচকৃপীর মধ্যে উগ্র হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড. ও ম্যাঙ্জানীজ,ডাই- 

অক্সাইড. একত্রে মিপ্রিত করিয়! কুপীর মুখ একটা ছিত্রমুক্ত 'ছিপি দ্বারা বন্ধ কর। ছিত্র মধ্যে 
একটা মরু বন্ড়ু কাচনলের এক মুখ প্রবেশ করাইয়। দাও এবং নলের অপর মুখ একটা 
গুফ কাচের বোতলের মধ্যে স্থাপন করিক্সা কাচকুপীতে উত্তাপ প্রয়োগ কর। ক্লোরিণ. 
গ্যাস্ নল দ্বার! নির্গত হইয়া! গুরুভার হেতু বায়ুকে স্থানচ্যুত করতঃ ধোঁতলের মধ্যে সঞ্চিত 

হইবে । 

২। হাইড্রোক্লোরিক এপিডের পরিবর্তে সোডিয়ম্ ক্লোরাইড, এবং 

সল্ফিউরিক্ এসিভ,, ম্যাঙ্গানীজ. ডাই অক্সাইডের সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ 
প্রয়োগ করিলেও ক্লোরিপ, গ্যাস্ উৎপর হয়। 

৩। হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড. অথব। সোডিয়ম্ ক্লোরাইডের দ্রাবণে তড়িৎ- 

গ্রবাহ সঞ্চালিত হুইলে উহার! বিশ্লিষ্ট হইয়! ক্লোরিণ উৎপর হয়। অধুনা এই 
প্রণালীতে ক্লোরিণ, বথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তত করা হইতেছে। 

্ স্বরূপ ও ধন্ম-_ক্লোরিণ, গ্যাস. হরিদাভ পীতবর্ণ (0750191;-56110.) 
ও স্বচ্ছ । ইহার গন্ধ অতীব উগ্র ও শ্বানাবরোধক । নিশ্বাসের সহিত গৃহীত 

হইলে স্বাস-পথের প্রদাহ উপস্থিত হয় এবং অধিক মাত্রায় ত্রাণ করিলে 
স্বাসক্োধ হইয়া মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । এই গ্যাস্ অতি সাঁবধানের সহিত প্রস্তত 
ও ব্যবহার করা কর্তব্য। যে বোতলে ক্লোরিণ সঞ্চিত থাকে? তাহা কখনই 
লাসিকায়্ নিকটে উন্ুক্ত করা বিধেয় নছে। ক্লোরিণ গণাসের খ্রাথজনিত 
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শবাসরচ্ছ,তা, এমোনিয়া ও ক্লোরোঁর্দের আস্রাণে কিয়ৎপরিমাণে উপশষিত, হয় । 
এই গ্যাস্ বানু অপেক্ষা! ২৪৫ গুণ ভারী । সমধিক বাধু-চাঁপ বাঁ অত্যধিক 

শৈত্য সংযোগে ইহা প্রথমতঃ তরল, পরে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

ক্লোৌরিণ, গ্যাস্ জলে দ্রবশীগ্ষ এবং পারধের সহিত একত্রিত হইলে উভয়ে 
মিলিত হইয়া একটা রাসায়নিক যৌগিক প্রস্তুত করে, একারণ অক্ষিজেন্ প্রসৃতি 
অপরাপর গ্যাসের ন্তায় জল বা পারদপুর্ণ পাত্রে ইহাকে সঞ্চয় করিতে পারা' 
বাঁয় না। জলের সহিত মিশ্রিত হইলে ক্লোরিণ, ওয়াটার্ (01710710906 ৪57) 
নামক ক্লোরিণের ড্রাবণ প্রস্তত হয়) ইহা পদীর্থ-পরীক্ষায় পরিচায়ক ( 7২০- 
857 ) রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা কিছুর্দিন আলোক-সংস্পর্শে থাকিলে বিলি 

হইয়া হাইড্রোক্লোরিক্ এসিডে পরিণত হয় 7 এজন িছিডী এই ত্ত্রাবণ 
প্রস্তুত করা কর্তৃব্য। 

ক্লোরিণ. হাইড্রোজেনের সহিত আলোক-সংস্পর্শে অতি সহজেই সম্মিলিত 

হয়। কোন পাত্র সমপরিমাণ ক্লোরিপ, ও হাইজ্রোজেন্ গ্যাস, দ্বার! পূর্ণ করত; 
মুখ বদ্ধ করিয়া! অন্ধকার মধ্যে রাখিলে উভয়ের মধ্যে রাসায়নিক সন্মিলন উপস্থিত 

হয় ন! কিন্ত ছায়ায় রাখিলে উভয়ে অল্পেঅক্পে নিঃশঞ্দে মিলিত হয়। বৌদ্) তড়িৎ 
স্ফুলিঙ্গ বা দীপালোক সংস্পর্শে অনতিবিলম্বে ক্কোটন হইয়া উভয়ে সশব্দে মিলিত 
হয় এবং হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড. গ্যাস্ উৎপাদন করে। ক্লোরিণ, ও হাইদ্রোজেন্ 

এতছুভয়ের মধ্যে এরপ প্রবল রাসায়নিক আকর্ষণী শক্তি আছে যে, হাইড্রো- 
জেন্যুক্ত কোন পদার্থ ক্লোরিণের সহিত একত্রিত হইলে ক্লোরিণ, উক্ত পদার্থ 

হইতে হাইদ্রোজেনকে পৃথক্ করিয়া উহার সহিত মিলিত হয় এবং এই প্রবল 
রাসায়নিক মিলনের ফলশ্বরূপ উত্তাপ ও আলোক উদ্ভূত হয়। 

১১৩ গরীক্ষা-_-একথও ব্লটিং কাগজ টার্পিন্ তৈলে সিক্ত করিয়া ক্লোরিণ-পূর্নণ বোতলের 

মধ্যে নিমজ্জিত কর ) কাগজ খানি জলির! উঠিবে এবং বোতলের অত্যন্ত প্রদেশ তূযা দ্বায়া 
পরিব্যা্ড হইবে। রি 

টার্পিন্ তৈলের মধ্যে হাইদ্রোজেন আছে) 'খঁ হাইদ্রোঞ্জেনের সহিত 
ক্লোরিণের এত প্রবল ভাবে রাসায়নিক হিল - সংঘটিত হয় যে, উত্তাপের 
আধিক্য আলোক উৎপন্ন হইয়া! কাগজখানি জলিয়! উঠে এবং টার্পিম্ সি 
কার্বন্ ভূষারূপে ফোতলের মধ্যে সফ্িত হয়। 
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সহ তাপ-মাজায় কতিপয় মূল-পদ্ার্থের সহিত ক্লৌরিগের রাসায়নিক 
সম্গি্ন এক্সপ সতেবে সংঘটিত হুয় যে উহ। দ্বার! উদ্ভাপ ও আলোক উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। 

১১৪ পরীক্ষা । ক্লোরিণ--পর্ণ বেতলের মধ্যে স্ষুম্ব এফখড ফসফরাস, প্রবেশ করাইলে 
উহ! তৎক্ষণ।৭ ভ্বলির। উঠে এবং কস্ফর।ন. পেন্ট।-ফ্লোরাইড. ( 2015) নামক যৌগিক পদার্থ 

পশ্থত হয় । 
১১৫ পরীক্ষা ।--ক্লোরিণ পূর্ণ যোতলের মধ্যে এ্টিমনি ধাতুর সুক্চূর্ণ নিক্ষেপ কর। ধাতু- 

চুখ অযনিষয় দেখাইযে এবং এ টমনি ক্লোরাইড. নামক যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত হইবে। 

ক্লোরিণ গ্যাস্ উত্ভিজ্জ বর্ণ ন্ট করে, একারণ এই গ্যাস শিল্পকার্ষ্ে বহুল 
পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । উদ্তিজ্জাত যে কোঁন বর্ণে রঞ্জিত বন্খণ্ড ঈষদার্ড 
করতঃ ক্লোরিণ. গ্যাসের মধ্যে নিমজ্জিত করিলে উহা শীত্র বর্ণহীন হইয়া যার, 
কিন্তু বস্ত্র সম্পূর্ণ শুষ্ক থাকিলে উদ্থার বর্ণের কোন পরিবর্তন ঘটে না। ইহার কারণ 
এই যে হাইফ্রোজেপের সহিত প্রবল আকর্ষণী শক্তি বিধায় ক্লোরিণ. মর্ বন্- 
সংলগ্ন জল হইতে হাইজ্রোজেন্কে টানিয়। লয় ও অক্মিজেন্কে মুক্ত করিয়া! দেয়। 
উদ্টিজ্জ বর্ণ সমুহ সম্ভমুক্ত (1343০901)অঞ্জিঞেন্ সংযুক্ত হইয়। বর্ণহীন হইয়। পড়ে । 

৯১% পরীক্ষ। ।-সএফটা লাল জবা-ফুল ক্লোরিণ পুর্ণ বোতলের মধ্যে রাখিয়। দাও, ফুলটা 

বর্ণহীন হইয়। যাইবে । 

পরমাণু সমূহ যৌগিক পদার্থ হইতে পৃথক হইবার সময় (অর্থাৎ পরম্পর 
মিলিত হইয়া অণু (11019001০9 ) গঠিত হইবার পূর্ব)সমধিক শক্তির পরিচয় 
প্রধান করে। পরমাণুর এই অবস্থাকে সম্ভমুক্ত অবস্থা (13859573819 ) 
কছে। 

লংকুথ প্রতৃতি যে সকল শুত্র,বন্ত্র আমর! ব্যবহার করি, তাহাদিগকে 
কোর! অবস্থায় ক্লোরিণ, গ্যাসের ছার! বর্পহীদ করা হয়। এইরূপে তন্মধ্যস্থিত 
উদ্ভিজ্জাত কোর! রং নঈ হইয়! তাছার। বিমল শুপ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। 

খনিজ পদার্থঘটিত বর্ণের উপর ক্লোরিণের কোন ক্রিয়া নাই। ছাপার 

কালীর বর্ণ অঙ্গার € খনি পদার্থ) ঘূটিত। এজন একখণ্ড.ছাঁপা কাগন্ক ক্লোরিণ, 
গ্যাসের মধ্যে রাখিলে অক্ষরগুলি নষ্ট হইবে ন1। কিন্ত ইংরাজী কালী দ্বারা কোন 
কাগজে লিখি উ্! ক্লোরিণ, গ্যাসের মধ্যে রাখিলে কানীর ধাগ উঠিয়া 
যায়) কারণ ইংরাজী কালীর বর্ণ উদ্ভিজ্জাত। ১ 
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১১৭ পরীক্ষা ।--একখগ্ড ছাপা ও একখণ্ড ইংরাজী কালী ছারা লিখিত 'কাগজ বালে : সি্ত 
করিয়া একত্রে কোর্লিণ, গ্যাস. পূর্ণ বোতলে নিষজ্জিত কর । কিয়ৎক্ষণ পরে কাগজ হুইখানি 
বাহির করিয়! লইলে দেখিবে যে, ছাপার কাগজ যেরাপ ছিল সেইরূপ আছে, কিন্তু ইংরাজী 
ফালীর লেখাগুলি উঠিয়। গিয়াছে । 

এই বর্ণনাশ-ক্রিয়াকে ইংর।জীতে বীচিং € 81980001008) কহে। এই ক্রিয়ার 
নিমিত্ত ক্লোরিণ, গ্যাস্ ব্যবহৃত ন! হইয়া সচরাচর ব্লীচিং পাউডার, (91980171778 . 
0০৬৫০) নামক ক্লোরিণের যৌগিক ব্যবহৃত হ্ইয় থাকে। ্ 

ক্লোরিণ_ উৎকৃষ্ট দুর্গন্ধ-নিবারক এবং সংক্রামক ধোগের বীজ-নাশক। 

যে প্রণালীতে ইহা উত্তিজ্জ বর্ণ নাশ করে, সেই প্রণালীতেই ইহা! সংক্রামক 
রোগের বীজ নাশ করিয়া থাকে অর্থাৎ পদীর্থ-সংলগ্র জলের হাইড্রোজেনের 
সহিত মিলিত হইয়া অক্সিজেনকে মুক্ত করিয়! দেয় এবং সন্ভমুক্ত অক্সিজেন 

সংস্পর্শে সংক্রামক রোগের বীজ নষ্ট হইয়া যায়। যে স্থানে জান্তব পদার্থ 
পচিয়া৷ উৎকট ছুর্গন্ধ নির্গত হয়, তথায় একটী কাচপাত্রে কিয়ৎ্পরিমাণ 
ক্লোরেট অফ. পটাশের সহিত উগ্র হাইদ্রোক্লোরিক এসিড মিশ্রিত করিলে 
ক্লোরিণ গ্যাস. উৎপন্ন হইয়া ছুর্গন্ধ নষ্ট করে। রোগীর গৃহে একখণ্ড বন 
বরীচিং পাউডারের দ্রাবণে সিক্ত করিয়! টাঙ্গাইয়। রাখিলে বাযুস্থিত কার্বনিক্ 
এসিড. গ্যাসের সাহায্যে উহা! বিষ্লিষ্ই হয় এবং ক্লোরিণ অল্পে অল্পে নির্গত হইয়া 
দুষিত বাঁুকে পরিষ্কার করে। বিস্ৃচিকা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগগ্রন্ত 

ব্যক্তির শয্যা ও বস্ত্রাদির সংক্রামকতা দোষ ক্লোরিণ গ্যাসের সংস্পর্শে নষ্ট হয়। 
রীচিং পাউডার্ 0৪ 010901)1--কলি চুণের মধ্যে ক্োরিণ, গ্যাস্ 

প্রবেশ করাইলে এই যৌগিক প্রস্তত হয়ঃ যথা-_ 

20873509+ 2015 21,0+ 208010901) 

বলীচিং পাউডারের অপর একটী নীম ক্লোরাইড, অব. লাইস্: ( 071071৫৩ 
0€11775 )। ইহা! জলের সহিত মিলিত হইলে ক্যাল্সিয়ম্ হাইপোরোরাইটু ও 
ক্যাল্সিয়ম্ ক্লোরাইড. নামক ছুই প্রকার যৌখ্বিকে বিশ্লিষ্ট হইয়া! পড়ে। 
ইহাঁতে যে কোন জ্রাবক যোগ করিলে প্রথমতা,কাইপোরোকস্ এলি উৎপঞ্জ 

হয়ঃ পরে উহ! বিশিষ্ট হইয়া ক্লোরিণ, গ্যাস: নির্ণতি হয় . এমন :ফি। বাধু-গ্থিত 
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কার্বনিক এসিড. গ্যাসের সংস্পর্শে এই পদার্থ হইতে অল্পে অল্পে ক্লোরিণ, 
গ্যাস্ বহির্গত হইয়া থাকে । উদ্ভিজ্জ-বর্ণ-রঞ্জিত বন্তাদি বর্ণহীন করিতে হইলে 
প্রথমতঃ ব্লীচিং পাউডারের ভ্রাবণে উহা্িগকে সিক্ত করিয়া পরে টার্টাব্রিক্, 
সিটিক্ বা অপর কোন ভ্রাবকের ক্ষীণ ড্রাবণে নিমজ্জিত করিতে হয়; ভ্রাবক 
সাহাষ্ বীচিং পাউভার্ হইতে ক্লোরিণ, গ্যাস্ নির্গত হইয়। রঞ্জিত বন্ত্রকে শুভ্র 
করে। এই উপায়ে নান। প্রকার ছিটের কাপড় প্রস্তত হইয়! থাকে । 

ংক্রামক রোগের প্রাহুর্তাবের সময়ে ইহার সংযোগে পানীয় জল শোধন 
করিয়া লওয়। হুয়। 

হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড. ( ন00:০90110110 8০1৫ ) 

সান্কেতিক চিহ্ন 1101; আগবিক গুরুত্ব ৩৬:৪৬ । 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, হাইড্রোজেন ও ক্লোরিণ, এতছুভয়ের মধ্যে 

রাসায়নিক আকর্ষণী শক্তি অতিশয় প্রবল। এক আয়তন ক্লোরিণ, এক আর্ন- 
তন হাইদ্রোজেনের সহিত অতি সহজে মিলিত হইয়া! ছুই আয়তন হাইদ্বো- 
ক্লোরিক্ এসিড. গ্যাস্ উৎপাদন করে। 

প্রস্তুতকরণ প্রণালী--সোডিয়ম্ ক্লোরাইডের সহিত উগ্র সল্ফিউ- 
রিক্ এসিড. মিশ্রিত করিয়! উত্তাপ প্রয়োগ করিলে হুইিড্রোক্লোরিক্ এসিড. গ্যাস্ 

উৎপন্ন হয়; যথা_ 

21380114১90, ৮1855044201 
১১৮ পরীক্ষ!।--একটী কাচকৃপীর (৭* চিত্র, ক) মধ্যে সোডিয়ম্ ক্লোরাইড. ও উত্র 

সল্ফিউর়িক্ এদিড. একত্রে মিশ্রিত করিয়। একটা দ্বি-ছিন্রবিশিষ্ট ছিপি দ্বার। উহ্বার মুখ বদ্ধ 

কর; একটা ছিত্রমধ্যে একটা ফনেল্ যুক্ত কাচনল (খ)ও অপরছিত্তরে একটা ঘ্বি-বক্র 
কাচনলের এক মুখ প্রবেশ করাও । (গ) ধোতলের মধ্যে অত্যন্প পরিমাণ জল রাখি 

দ্ি-ছিত্রবিশিষ্ট অপর একটা ছিগি দ্বার! উহার মুখ বন্ধ করতঃ পুর্ববোদ্ত ছি-বক্র কাচ নলের 

অপর মুখ এক্ষটা ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করাইয়। জলমধ্যে নিমজ্জিত করিয়া রাখ এবং অপর হ্িন্ত 
দ্বারা আর একটী ধি-বক্র কাচনলের এক মুখ অল্প পরিমাণে ধোতলের মধ্যে প্রবেশ করাইল্া 
নাও ।.একটা শু কাচের বোতল (ধ) শীতলজলপূর্ণ পাত্রে (6) অর্থ নিমজ্জিত রাখি! শেযোজ্ 
বি-বর কাচছলের অপুর মুখটা তন্ধ্যে স্থাপন কর । এক্ষণে (ক) কুপীতে উদ্থাপ প্রয়োগ 
করিলে ছাইডোরে।রিক্ এসিড. গ্যাস. উৎপন্ধ হইয়। গে) যোতলম্িত জলে ধোঁত হওতঃ গুরুতার 
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৭০ চিত্র। 

হেতু (ঘ) বেতনের বায়ুকে স্থানচ্যুত করিয়। তন্মধ্যে সঞ্চিত হইযে। হাইডোকোরিব 
এনিডের ভ্াবণ প্রস্তুত করিতে হইলে (য) বোতলে জল রাধিয়৷ তগ্ধ্যে নলের মুখটা ঈষৎ 
নিশস্িত কশিম়| দিলে হাইডদ্াকোমিক এনিড, গ]ান, জলের সহিত বিখিত হইয়! উদার 
ভ্রাবখ প্রস্তত করিবে । 

স্বরূপ ও ধর্ম ।_হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড, অনৃষ্ঠ ও বর্ণহীন গ্যাস্, কিন্ত 
আর্দ বাধু সংস্পর্শে ইহা শ্বেতবর্ণ ধূমাকারে নয়নগোচর হয়। ইহা রায় 
অপেক্ষ। ভারী এবং জলে অতি সহজে দ্রবণীয়। ব্রিটিশ, ফা্মাকোপিয়াতে 
থে উগ্র হহিত্রৌক্রোরিক্ এসিডের উল্লেখ আছে, তাহাঁও জল-মিশ্রিত এবং 
তীব্র গ্ধ-বুক্ত। উহাতে শতকর! প্রায় ৭* ভাঁগ হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড. গ্যাস্ 

বিস্তমান থাঁকে। এই উগ্র ভ্রাবকের ১ ভাগ ও ৪ ভাগ জল একত্রে মিশ্রিত 

করিস! ফার্মেকোপিয়ার জল-মিশিত (011৩0 ) হাই্বোক্লোরিক, এপ্লিড, 

প্রস্তুত হয়। 

আমর! সচরাচর যে হাঁইড্রোক্লোরিক এসিড দেখিতে পাই; তাহা ঈষৎ 

হরিষ্রীবর্ণের ) প্রস্তুত ইইবাঁর সময় কিঞ্চিৎ লৌহের সহিত মিশ্রিত 'খাঁকে বঙিয়াই 
এইরূপ বর্ণ ধারণ ফরে। এতত্যতীত আপসেনিক্ : প্রস্ভৃতি অপর কর্ধেকটী 
পদদার্থও ইহারি সহিত মিশ্রিত থাকে। এই সকল দূধিত পদার্থ দূরীভূত করিয়! 
বর্ণহীন, বিশ্ুদ্ব, তরল হাইদ্রোক্রোরিক্ এলিড. প্রস্ততি হইয়া! থাকে । ' 

হাইদ্রোক্রোরিক্ এসিড. দস্তা) লৌহ প্রভৃতি কয়েকটা ধাতুর সহিত থকছিত 
হইলে ভাইফ্বোজেন্ গ্যাস্ উৎপাদন করে; বথা-- 
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(২) 76 + 27001-1901৭4+ 7, 
দন্ত] ও সল্ফিউরিক্ এসিড. মিলিত হইয়! হাইড্রোজেন্ গ্যাস্ উৎপাদন করে, 

ইহা পূর্বে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 
পারদ, রৌপ্য, টিন্, প্ল্যাটিনম্ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর উপর হাইড্রো- 

কোরিক্ এসিড. কোন ক্রিয়। 'প্রদর্শন করে না। এই দ্রাবক যে কোন ধাতুর 
অক্মাইডের সহিত একত্রিত হইলে উক্ত ধাতুর ক্লোরাইড, প্রস্তত হয়) ইহা 
ম্যাঙ্গানীঅ_ ভাই-অক্সাইড. প্রভৃতি অজ্সিজেন্-প্রদায়ক পদার্থের সহিত একত্রিত 
হইলে ক্লোরিণ, গ্যাস্ উৎপাদন করে। 

হাঁইদ্রোকরোরিক এসিড. শিল্পকার্ষ্যে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। হাইড্রো- 

ক্লোরিক এদিড. গ্যাঁস্ সংস্পর্শে বৃক্ষ লতাদি শুষ্ক ও বিবণ হইয়া! যাঁয়। প্রক্রিয়া- 

বিশেষে সোডিয়ম্ কার্বনেট প্রস্তুত কালীন এই গ্যাস্ প্রচুর পরিমাঁণে উৎপন্ন 

হয়। যাহাতে ইহা কারখানার চিম্নি হইতে নির্গত হইয়। নিকটবর্তী স্থানের 
বৃক্ষ ও শল্তাদি নষ্ট করিতে না পারে, তন্নিবারণহেতু ইংলগ্ডে একটা আইন 
প্রচলিত আছে। 

্বরূপ নিরূপণ ।--১। নাইট্রেট.অব. দিল্ভারের ভ্রাবগ সংযোগে খেতবর্ণ সিল্ভার্ 

ক্োরাইড. অধস্থ হয়; ইহা! এযোনিয়াতে ভ্রবপীয় কিন্তু নাইটিক এসিডে জ্রব হয় না। 
২। ম্যাঙ্গানীজ, ড।ই-অক্পাইডের সহিত মিশ্রিত করিয়া! ( ক্লোরাইড, হইলে উগ্র 

সল্ফিউন্নিক্ এদিড.ও যোগ করিতে হয় ) উত্তীপ প্রয়োগ করিলে ক্লোরিণ. গ্যাস, নির্গত হয়। 

এক্ষণে একখণ্ড কাগজ পোটাগিয়ন্ আইওডাইড ও শ্বেতসারের ভ্রাবণে নিত করিন্না উদ্ভ 
গ্যাসের মধ্যে ধারণ করিলে কাগজখ|ন নীলবর্ণ ধারণ করিবে। 

নাইড্রো-হাঁইড্রো-ক্লোরিক্ এসিড--৩ ভাগ হাইড্রো-ক্লোরিক 
এসিড. ও এক ভাগ নাইটি)ক্ এসিড. একত্রে মিশ্রিত করিলে এই ভ্রাবক উৎপন্ন 
হন । ইহার অপর একটা নাম একোয়া রিজিয়া! (008, 76219 ), কারণ 

বর্ণ ও প্ল্যাটিনম্ নামক ছইটা শ্রেষ্ঠ ধাতু (রাঁজ-ধাঁতু ) «ই জ্রাবকে দ্রব হইয়। 
থাঁকে। হ্বর্ণ ব৷ প্ল্যাটিনষ্ ধাঁতু এই দ্রাবকের সহিত একব্রিত হইলে ক্লোরিণ, 

গ্যাস্ উৎপর হইয়া উক্ত ধাতু্য়ের ক্লোরাইড. প্রস্তত করে, এজন্ব উহার! এই 
প্লাবকে জব হইয়া! যায়। | 
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কয়েকখণ্ড সৌঁণাঁলীর পাঁত (001-169£) একটা টেষ্ট টিউবে ক্বাঁথিয়া 
নাইটিক্ এসিড. যোগ করিলে উহা দ্রব হইবে না। এইরূগে অপর একটা 

টেষ্টটিউবে সোণাঁলীর পাত রাখিয়! উগ্র হাইদ্রো ক্লোরিক্ এসিড. যোগ করিলে 
উহ! গলিবে না। এক্ষণে নাইটি,ক্ ও হাইড্রে। ক্লোরিক্ এসিড, একত্রে মিশ্রিত 
করিয়া তন্মধ্যে সোঁণালীর পাত ফেলিয়া দিলে উহা! তৎক্ষণাৎ দ্রব হইয়া 
হরিদ্রাবর্ণ গোল্ড. ক্লোরাইডের দ্রাবণ প্রস্তুত করিবে। 

৩ ভাগ নাইটিক্ এদিডও ৪ ভাগ উগ্র হাইড্র৷ ক্লোরিক্ এসিড. ও ২৫ ভাগ 
জল একত্রে মিশ্রিত করিলে ব্রিটিশ. ফার্মকোপিয়ার জল-মিশ্রিত নাইট্রো- 
হাইড্রো-ক্লোরিক্ এপিড, প্রস্তত হয়। 

অঞিজেন্-যুক্ত রনেরিণ_ যৌগিক । 

ক্লোবিণ, সহজে অক্সিজেনের সহিত মিলিত হয় না । কিন্তু অক্সিজেনের সহিত 

মিলিত হইলে ক্লোরিণ. মনক্লাইড. (017101179 110180%109, 0150) এবং 

ক্লোরিণ পারক্পাইড. (01710911075 1১910%10০১ ০1094 ) নামক দুইটা বায়বীয় 

যৌগিক উৎপর হয়। * ইহারা সহজেই ক্লোরিণ, ও অক্সিজেন গ্যাসে বিশ্লিষ্ট 
হইয়া যায়। 

ক্লোরেট যৌগিক (017101893 )-_-ক্লোবিণ ও অকিজেন্ কতকগুলি 
ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া এঁ সকল ধাতুর ক্লোরেট, নামক যৌগিক প্রস্তুত 
করে। ইহা্দিগের মধ্যে পোটাসিয়ম্ ধাতুর ক্লোরেট শিল্পকার্ষ্য ও ওধার্থে 
বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় । 

ক্লোরেটদিগের সাধারণ ধর্ম এই যে, উত্তপ্ত হইলে বিশ্লিষ্ট হইয়া অক্সিজেন্ 
গ্যাস্ উৎপাদন করে। অক্িেন্ প্রস্তত করিবার নিদিত্ত সচরাঁচর ক্লোরেট, 
জফ. পটাশ ব্যবহৃত হয়, ইহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে । ক্লোরেট হইতে দহজে 
অকিজেন্ নির্গত হয় বলিয়! উহ। অক্লিজেন্-গ্রাহক দাহা পদার্থের সহিত মিশ্রিত 

হইলে স্ফোটন-শীল মিশ্র-পদার্থ ( [20105159 121260159) উৎপন্ন হয়) সামান্ত 

আঘাতেই এই মিশ্র পদার্থের মশঘ, প্ফাটন হইয়া! থাকে । এই কারণে ক্লোরেট 
অফ পটাশ গন্ধকের সহিত একত্রে গ'ড়াইলে সশধ্-স্ফোটন উপস্থিত হয়! 



২৫২ সার়ন-সূত্র । 

গুড়িয়। ষাঁইবার সম্ভাবনা । আতসবাজী প্রস্তত করিবার সময় এই ছুই পদার্থ 
কখনই ।একত্রে গুঁড়া করা উচিত্ব নহে। 

১১৯ পরীক্ষা! ।_-একটা বড় হামামদিস্তার মধ্যে অত্যল্প পরিমাণ ক্লৌরেট_ অফ. কি ও 

গন্ধক একত্রে রাখিয়! একথানি পুরু কাগজ উহার উপর চাপ! দাও; কাগজের উপর একটা 

ছিত্র করতঃ হামাধ্ দিত্তার দণ্ডটা তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়! উভয় দ্রব্য সজোরে পেষণ কর; গন্ধক 

,ও ক্লৌয়েট_ অফ. পটাশ. মিলিত হইয়। সশব-ক্ফোটন উৎপাদন করিবে । 

আসেনিক্ সল্ফাইড১ এট্টিমনি সল্ফাইড (সুরমা) প্রভৃতি গন্ধকঘটিত 
পদার্থের সহিত ক্লোরেট অফ পটাশ মিশ্রিত করিয়া "ভূ ইপটকা” (01501015) 
প্রভৃতি বালকদ্দিগের ক্রীড়নক আতসবাজী প্রস্তুত কর! হয়। উহারা সজোরে 
ভূমিতে আঘাতিত হইলে প্রচ শব্দ উৎপাদন করে । 

১২৭ পরীক্ষ্। ।-_-জল্প পরিমাণ ক্লে'রেট. অফ. পটাশ. ও এণ্টিমনি সল্ফাইড. সাবধানে মিশ্রিত 

করিয়া একটী কাগজের মোড়ক প্রস্তুত কর । মোড়কটী একখণ্ড লৌহের উপর স্থাগন করতঃ 

হাতুড়ি স্বার। সজোরে আবাত করিলে প্রচণ্ড শব্ধ উৎপন্ন হইবে । 

ক্লোরেট অফ পটাশ বিলাতী দেশলাই প্রস্তত করিবার জন্য ব্যবহাত হয়। 

ক্লোরিণ, মনক্লাইড. € 0190 )--হরি্রার্্ণ মার্কিউরিক্ অল্লাইডের 

সহিত ক্লোরিণ গ্যাস্ মিলিত হইলে ঈষৎ হুরিদ্রাবণের এইগলীযাস্ উৎপন হয় ; 
ইহা উত্তাপ সংযোগে সশব্দে বিশ্লিষ্ট হইয়া ক্লোরিণ ও অক্সিজেন, উৎপাদন 
করে। এই গ্যাস্ জলের সহিত মিলিত হইয়া! হাইপোক্লোরস্ এসিড. প্রস্তত 
করে| 

ক্লোরিণ, পারজ্লাইভ, (21509£ )-পোরটাদিয়ম্ ক্লোরেটের সহিত 
উগ্র সল্ফিউর্রিক এসিড. যে।গ করিয়! ঈষৎ উত্তাপ প্রয়োগ করিলে হরিফ্রাবর্ণের 

্ফোটন-শীল এই গ্যাদ্ উৎপন্ন হয়। সামান্ত উত্তাপেই ইহা বিশ্লিষ্ট হইয়া 
সশব্ব-স্ফোটন উৎপাদন করে, এজন্ত ইহ! সাবধানের সহিত প্রস্তুত করা উচিত। 

ইহা! একটা প্রবল অকিজেন্-প্রধায়ক পদার্থ (0%1015108 28920)! 
ক্লোরেক্ এসিড, (০/40010 4০05 770193 )-_বেরিয়ম্ ক্লোরেটের 

স্রাবণে. উপ্ল সল্ফিউরিকু এসিড. যোগ করিলে এই ভ্রাবক উৎপন্ন হয়। 
ইহা একটা, এবল অক্সিজেন্-প্রদায়ক পদার্থ । ইহা বেসের সহিত মিলিত হইয়া 
পোটটানিয়ম্ রকেট গ্রস্ৃতি বিবিধ ক্লোরেটু নামক লবণ প্রস্তুত করে। 



ব্রোমিনূ। * ২৫ 

হাইপোক্লোরস্ এসিড, (70০01019095 4১010» 77010 )-. 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কলি চুণের সহিত ক্লোরিণ, গ্যাস্ মিশ্রিত .হইলে.. 
বরীচিং. পাউডার নামক পদার্থ উৎপর হয় $ ইহা জলের সহিত মিলিত হইলে 
ক্যাল্সিয়ম্ ক্লোরাইড. (08012 ) ও ক্যাল্সিয়ম্ হাইপোক্লোরাইট্. 080] 

(0 012) নামক ছুইটী যৌগিকে বিশ্লিষ্ট হইয়। যায়। 
কষ্টিক্ পটাশের ক্ষীণ দ্রাবকের মধ্যে ক্লোরিণ, গ্যাঁস্ গ্রবেশ করাইলে ব্ীচিং* 

পাউডারের ন্ায় পোটাসিয়ম্ হাইপোর্োরাইটু নামক একটা বৌগিক পদার্থ 
উৎপন্ন হয়। 

যে কোন হাইপোক্লোরাইটের সহিত জল-মিশ্রিত নাইটি-ক্ ৪ যোগ 
করিয়া চোলাই করিলে হাইপোক্লোরস্ এমিড. উৎপন্ন হয়। ক্লোরিণ, গ্যাসের 

তায় এই দ্রবকের ও উত্ভিজ্জবর্ণ নাশ করিবার ক্ষমতা আছে। 

ক্লোরিক এদিড. ও হাইপোক্রোরস্ এমিড. ব্যতীত ক্লোরিণও অক্সিজেন ও 

হাইড্রোজেনের সহিত মিলিত হুইয়! পাকে এরিক এসিড (12190010110 4০10, 
70109, ) নামক অপর একটা দ্রাবক প্রন্তত করে। ইহ! বেসের সহিত. 

মিলিত হইয়! পাঁক্লেণিরেট নামক লবণ প্রস্তুত করে। পোটাপিয়ম্ ক্লোরেট 
উত্তাপ সংযোগে প্রথমতঃ পোটানিয়ম্ পাক্রেরেটে পরিণত হয় এবং পরে অধিকত় 

উত্তাপ সংষোগে পোটাসিয়ম্ ক্লোরাইড. ও অক্কিজেন্ গ্যাসে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। 

পোটাসিয়ম্ পাক্রেরেটের সহিত সল্ফিউরিক এসিড মিশ্রিত করিলে 

পারেিরিক্ এসিড উৎপন্ন ইয়। পাক্লোরিক্ এসিড একটা উগ্র অক্িজেন্- 
প্রদ্থায়ক পদার্ঘ। 

ত্রোমিন (910101006 ) 
গাঙ্কেতিক চিহ্ু 737; পারমাণবিক গুরুত্ব 1৯.৯২। 

১৮২৬ শ্রষ্টার্খে ব্যালার্ড (88119:0 ) এই মুল-পদ্বার্থ আবিষাঁর করেন। 
ক্রোমিন্ অসংযুক্তাবন্থায় প্রকৃতি-মগ্ডলে প্রার্থ হওয়া! যায় না) সোডিয়ম্ 

ও ম্যাগনেসির়ম্ ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া! উক্ত ধাতুত্বক্নের ঝোমাইডরূপে 
সমুদ্র ও কতিপয় প্রত্রবণের জলে প্রাপণ্ড হওয়া যার়। জর্শনীর অন্তঃপাতী 
স্কার্ট নামক স্থানে খনির মধ্যে পো্টাসিকম্ করাই. নামক. লবণের 



২৫% রসায়ন-সুত্র। 

সহিত পোট|পিয়ম্ রোমাইড থে পরিমাণে অবস্থিতি করে এবং ইহা হইতে 
ক্রোমিন্ প্রস্তত হইয়া থাকে। 

প্রস্তত-করণ-প্রণালা ।-১। উপরোক্ত খনিঞ্জ পদার্থ হইতে ব্রোমিন্ 

প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমতঃ উহার জল-মিশ্রিত ভ্রাবণ ঘন করিয়| 
| পোটাসিয়ম্ ক্লোরাইডকে দানার আকারে পৃথক করিয়া লওয়। হয়। এক্ষণে 

অবশিষ্ট দ্রাবণে ( 810৮97-11000: ) পোরটাসিয়ম্ ব্রোমাইড দ্রব হইয়। রহে। 
গোটাদিয়ম্ ব্রোম।ইডের সহিত ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অল্লাইভ ও উগ্র সল্ফিউরিক্ 

এসিড. ষোগ করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে ব্রোমিন্ রক্তবর্ণ বাঁশ্পরূপে চোলাই 
হইয়৷ আইসে; শৈত্য সংযোগে এই বাশ্প গাঢ় রক্তবর্ণ তরলাকাঁর ধারণ করে। 
21074217290) + 1000 ১5 82904 +1100904 +21320+2981 

১২১ পরীক্ষ! ।-একটা কাচকৃপীর মধ্যে পোঁডাদিয়ম্ ব্রোমাইড, ম্যাজানীজ, ড।ই- 
অন্নাইড, ও উগ্ন সল্কিউরিকু এপিড, একত্রে মিশ্রিত করিয়। উত্তাপ প্রয়োগ করিলে 

ব্রোমিন্ বাপন্ধপে নির্গত হর়। কাচকুপীর মুখ একটি বক্র কাচনল-সংযুক্ত ছিপি ঘ।র| বন্ধ 
করতঃ নগের অপর মুখ বরফ-জলে অর্ধ নিমজ্জিত একটা শু কাচের বোতলের মধ্যে প্রধেশ 

করাইলে ব্রেমিনের রক্তবর্ণ বস্প শৈত্য সংযে।গে তম্মধোতরলাক।র ধারণ করিয়। সঞ্চিত হইবে। 

২। যে কোন ব্রোমাইডের দ্র।বণে ক্লোরিণ. যোগ করিলেগতরোমিন্ দ্রাবণ 
হইতে পৃথক্ হইয়। পড়ে । পরে উহাতে ঈথর্ যোগ করিয়। আলোড়ন 'করিলে 
ব্রোমিন্ ঈথরে দ্রব হইয়া উপরে ভাঁসিতে থাকে । 

স্বরূপ ও ধন্ম।--ব্রোমিন কৃষ্ণীাত রক্তবর্ণ তরল পদার্থ ও জল 

অপেক্ষ। অনেক ভারী। ইহ। সহজ তাপ-মাত্রায় বাষ্পে পরিণত হয় এজগ্ 

যোতণের ছিপি খুলিলে রভবর্ণ বাষ্প নির্গত হয়। ইহার গন্ধ অতীব উগ্র, 
অল্পমাত্াক্ নিশ্বাসের' সহিত গৃহীত হইলে খ্বাস-কম্ক্রতা ও অধিক মাত্রায় শ্বাস- 
পথে এদাহ উপস্থিত হয় এবং শাস-রোধ হইয়া শৃত্যু পথ্যন্ত ঘটিয়া থাকে। 
ইহা ক্ষতকারী পদার্থ, গায়ে লাগিলে ঘাহয়। সহজ তাপমাত্রায় বাশ্পে 

পরিণত হয়- বলিয়া ত্রোমিন্ বোতলের মধ্যে জলের সহিত একত্রে রক্ষিত হয়) 
গল উপরে থাকে বণিয়! উহা সহজে বাম্পে পরিণত হইতে পারে না। ত্রোমিন্ 
জলে দামান্ত পরিমণে ভ্রবণীয়। কতকগুলি ধাতুর সহিত ইহা! মতেজে মিলিত 
হইয়া উহাদিগের ব্রোমাইড. নামক যৌগিক প্রস্তুত করে। যে কোন ত্রোমাইডের 



আইওডিন্। ২৫৫ 

দ্রাবণে ক্লোরিণ. ওয়াটার্ যোগ করিলে ব্রোমিন্ পৃথক হইয়। পড়ে এবং ভ্রাবপটা 

পীত বা রক্তবর্ণ ধারণ করে। শৈত্য সংযোগে ব্রোমিন্ কঠিন অবস্থায় আনীত 

হইরাছে। শ্থেতলারের দ্রাবণের সহিত ব্রোমিন্ একত্রিত হইলে ভ্রীবণটী পীত বা 

কমলালেবুর বর্ণ ধারণ করে। 

হাইড্রোব্রোমিক্ এসিড, (নু 01010101010 4010, 1813) -- 

বোমিন্ ও হাইড্রোজেনের মিলনে এই দ্রাবক উৎপন্ন হয়, কিন্তু এই ছুই পদধার্থ, 

সহঙ্গে মিলিত হয় না। পোটাপিয়ম্ বা সোঁডিয়ম্ ব্রোমাইডের সহিত ফস্ফরিক্ 
এসিড, মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্ররোগ করিলে হাইড্রোব্রোমিক্ এসিড. উৎপন্ন 

হয়। সচরাঁচর লোহিত ফন্ফরম্, ব্রোমিন্ ও জল একত্রে মিশ্রিত করিয়া সামান্য 

উত্বাঁপ সংযোগে চোলাই করিলে এই দ্রাবক প্রস্তুত হয়। 

হাইড্রোব্রোমিক্ এসিড, অন্য বর্ণহীন গ্যাস. আর্্র বায়ু, মধ্যে ইহা শ্বেত- 

বর্ণ ধৃমাকারে নয়নগোচর হয়। ইহা! জলে অতিশয় দ্রবণীয় ) জব মিশ্রিত 
দ্রাবক গুবধনপে ব্যবন্বত হইয়া থাকে । এই দ্রাবক বেসের সহিত মিলিত 

হইয়! ব্রোমাইড. নামক যৌগিক প্রস্তুত করে; পোঁটাসিয়ম্ ধাতুর ব্রোমাইড, 

ওযধ ও ফটোগ্রাফির জন্ত বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়! থাকে । 
ব্রোমিন্ হইতে ব্রোমিক্ এপিড২ হাইপোব্রোমদ্ এসিড, প্রতৃতি অপর 

কয়েকটা দ্রাবকও প্রস্তত হইয়া থাকে ; বাহুল্য ভয়ে তাহাদিগের বিষয় এই 
পুস্তকে বর্ণিত হইল ন1। 

হাইপোরোমন্ এসিড (1387810) হইতে সোডিয়ম্ হাইপোব্রোমাইট্ 
নাক লবণ উৎপন্ন হয়। ইহার দ্রাবণ মুত্রে ইউরিয়া! (0168 ) পরীক্ষার জন 

ব্যবহ্বত হুইয়া থাকে । 
স্বরূপ নিরূপণ । যে কোন ব্রোমাইডের সহিত উগ্র সমৃফিউরিক্ এমিড.ও ম্যাঙ্গানীজ 

ডাই অক্সাইড. মিশ্রিত করি উত্বাপ প্রয়োগ করিলে ব্রোমিন্ রকতবর্ণ বাম্পরাপ নির্গত হয়। 

জাইওডিন্ (10079 ) 

সাঞ্ষেতিক চিন্ু 1; পারমাণধিক গুরুত্ব ১২৭৯২ 
আইওভিন্ অসংযুক্তাবস্থায়. প্রকৃতি মগ্ুলে প্রাপ্ত হওয়! যায় না। 

ব্রোমিনের স্থায় ইহ! সোডিয়ম্ ধাতুর সহিত মিলিত হইগনা লবণের পনির 

ছু 



২৫৬ রসায়ন-সূত্র । 

মধ্যে স্বল্প পরিমাণে অবস্থিতি করে। আমেরিকার অন্তর্গত চিপি প্রদেশে 
নাইট্রেটে অফ সোঁদা নাঁমক যে লবণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে সোডিয়ম্ 
আইওডেটু নামক আই ওডিনের যৌগিক বিদ্যমান থাকে ; অধুন। এই যৌগিক 

হইতে আইওডিন্ যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তত কর! হইতেছে। সমুদ্র-জাত এক 
প্রকার গুল (998-90 ) হইতে ইহা প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
উক্ত গুল সংগ্রহ করিয়া শু করতঃ দগ্ধ করিলে ভন্ম মধ্যে সোঁডিয়ম্ আইওভাইও 
নামক আঁইওডিনের একটী যৌগিক বিদ্যমান থাকে । এই যৌগিক পদার্থ 
ফুটন্ত জলে দ্রব করিয়া উক্ত দ্রাবণে উগ্র সল্ফিউরিক এসিড যোগ করিলে 

কা্বনেট্; সলফাইড প্রভৃতি দ্রাবণস্থিত অন্তান্ত লবণ বিশ্লিষ্ট হুইয়। যাঁয় এবং 
সোভিয়ম্ স্ল্ফেট নামক লবণ দানা বাঁধিয়! অধস্থ হইয়া পড়ে । এক্ষণে সল্ফিউ- 
রিক এসিড মিশ্রিত এই দ্রাবণকে পৃথক্ করিয়! উহার সহিত মাঙ্গযানীজ ভাই- 

অক্সাইড যৌগ করিয়া সামান্ত উত্তাপ প্রয়োগ করিলে আইওডিন্ বেগুনীবর্ণের 

বাম্পাকারে নির্ধত হয়। উক্ত বাম্পকে শীতল করিলে উহা! কৃষ্ণবর্ণ কঠিন 
শ্কটিকঁকার আইওডিনে পরিণত হয়। 

ঠা +27590++ 805 ₹2590++101750:+27১0+হ] 
১২২ পরীক্ষা ।--একটা কাচকুপীর মধ্যে পোটাদিয়ম্ আইওডা ইড. উগ্র “সল্গুফিউরিক্ 

এমিড. ও ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অন্পাইড. একত্রে মিশ্রিত করিয়া একটী বক্র কাচনল সংযুক্ত 
ছিপি দ্বারা কুপীর মুখ বন্ধ করতঃ উত্তাপ প্রয়োগ কর এবং নলের অপর মুখ শীতঙগ্গ লে স্থাপিত 

একটা শুক বোতলের মধ্যে রাপ। আইওডিন্ বেগুশীবর্ণের বাপ্পাকারে গুফ যৌতলের মধ্যে 

প্রবেশ করতঃ শৈত্য নংষোগে দানার আকার ধারণ করিবে। 

স্বরূপ ও ধর্ম ।-_আইওডিন্ ধুপরাঁভ-কৃষ্চবর্ণ দ্ানাধুক্ত কঠিন পদার্থ । 
ইহা সামান্ত উত্তাপেই দ্রবীভূত হয় এবং তৎকাঁলে উহা হইতে বেগুদীবর্ের 
ধূম উদগত হইয়া থাকে। সহজ তাপ-মাত্রীতেও ইহা হইতে বেগুণীবর্ণের 

ধুম নির্মত হয়। আইওডিন্ জলে দামান্য পরিমাণে দ্রবণীক্স কিন্তু স্থুরা-সাঁর, 
ক্লোরোফণ্মন+ কার্বন ডহি-সল্ঞাইডও ঈথব্ এবং পো্টাসিয়ম্ আইওভাইভের 
জল-মিশ্রিত দ্রাবণে অতি সহজেই দ্রব হইয়া থাকে । ক্লোরোফন্্র বা কার্বন্ 

| ডাই-সলফাইডে আইওডিন্ দ্রব হইলে উক্ত দ্রাবণ সুন্দর বেগুণী বর্ণ ধারণ 

করে। 



আই গুড়িব্।, ২৫৭, 

আইঞভিন্ সর্ব ওবধার্থে ব্যহত হয় । টিংচার আহিওছিন্, লিলিমেন্ট, 
আইওডিন্ প্রসৃতি উবধগুলি শোঁধিত দুর) আইওডিন্ ও ক্মাইওগািজ, . 
অব পোটালিযদ্ সংযোগে প্রস্তুত হইয়] বাহপ্রয়োগের নিমিত বছল পরগিহাতণ 
ব্যবহাত হয়। 

আইওডিদ্ সংযোগে শ্বেত-সার (91810, ) নীলবর্ণ ধারণ ক্ষয়ে! 
১২৩ পরীন্ম। একটা পরীক্ষানবোে জল্প পরিমাণ ছ্েত-মার (জর পয়িয।ণ হয়দ! ব। 

আধারুট লইলেই চলিবে ) জলের সহিত মিশ্রিত করিস! উত্তাপ প্রয়োগ করিলে খেড-সাহের 

জ্রাবণ প্রস্তুত হইবে । এই গ্রাবপ শীতল করিয়া! উহাতে আইওডিনের ভাষণ যোগ করিলে 
দীলবর্ণ পদার্থ অধংস্থ হুইবে। শ্বেতনার ও জাইওডিনের বিশ্রণে এই মীলবর্ণ পদার্থ উৎপর হ্য়। 
শ্বেত-দারের ভাষণ অতুযুক থ।কিলে আইওডিন্ সংঘোগে নীজাবর্ণ ধারণ করে না। 

আইওডিন্ সংযুক্তাবস্থায় অর্থাৎ আইওডাইডের আকারে থাকিলে 
শ্বেত-সারের দ্রাবণের উপর কোন ক্রিয়া প্রকাশ করে না, এজন্ত উক্ত যৌগিকে 
প্রধমতঃ ক্লোরিপ, ওয়াটার্ যোগ করিয়া আইওডিন্কে মৃক্ত করিতে হয়, পরে 

শ্বেত-সাঁরের দ্রাবণ যোগ করিলে উহ পুর্বববৎ নীলবর্ণ ধারণ করে। 
১২৪ পরীক্ষ। ।--একটা পরীক্ষানলে পোটাসিয়ম্ আইওডাইডের ক্রাবণ লইয়া তাহাতে 

ক্লোরিণ, ওয়াটার যোগ করিলে জ।ইওডিন্ মু হইবে এবং আাবণটা রব ধারণ কমবে £ 
এক্ষণে ইহাতে শ্েত-সায়ের বণ যোগ কৰিলে পূর্বোক্ত দীলবর্ণ পার্থ অধঃস্থ হইবে। 

স্বরাপ দিরপণ 1--১। গ্েত-সায়ের আব আইওডিন্ সংযোগে নীলবর্ণ ধারণ কয়ে। 

আইওডাইডের ছ্রাবণে প্রথমতঃ কোণের জাবণ যোগ করির়। পরে খেওলারের ভাহণ যোখ 
করিলে এই ক্রিয়। উপস্থিত হয্স! 

২। আইগডিনের ভ্রাহণের সহিত ক্লোরোকর্, ব। কার্বান্ ডাইনদল্ফাইড, খোগ বরিষ। 

আলোড়ন করিলে উহ! বেগুপীবর্ণ ধারণ করিয়া তলদেশে স্থিত হয়। আইওডাইভ, হইলে উহাতে 
ছুই এক বিচ্ছু কলোরিগ, ওয়াটার ধৌগ করিতে হয়। 

ও। ধে কোন জআইওডাইডের সহিত উপ্র সঙ্ফিউরিক্ এলিড. ও ্যাহানীজ, ডাই-অক্সাইড 

দিশ্রি্ত করিয়া উত্তীপ খ্রর়োগ করিলে আইওযিদ্ গন বেগুণীবর্পের ধুহাকারে নির্গত 
হয় । ৮ ণ 

£) জলে রবপীয় যে , কোন , জাইওভাইডের জাবুণে দিলুভার্ নাইট্রেটের জব, যোগ 
করিলে ঈথৎ ইরি্াবর্ণ নিণৃষ্চার্ আইও ই, অধংসথ হয়) ইয়! এমোনিয়াতে অভ্রবণীয় | 

$1 আইওভাইভের আাৰণে লে, দীইটট্রটের জাখণ যোগ” করিয়ে হরিণ লেন, 
আইওডাইড়, অথ হুয়। ৬ রে | 



২৫৮ ৪ রসািন-সৃ্ ! 

ও1 জীইওউইিডেই রাবণ মার্চিউরিক কৈসিহিতের বিণ ধোগ কাঁরীলে লেহিতধর্পের 
মাঞ্চিউীরিক জাইওভাইভ. আধা ইল়। ইহা গোটাগিরদ্ আইওড1ইড. ব বার্কিউরিক্ কোগাইডের 
জাঁখশে জীবলীয । 

হাইড্ডিয়ভিক এসিড. ([709010 4,010, লা )--আইও- 
ভিন হাইঘ্োঞ্জেগের সহিত মিলিত হইন্গাঁ হাইন্রিয়ডিক এসিড. প্রস্ততি করে। 

, থে চান আনইন্ডাইড. স্ৃফিউরিক্ প্রসিভের় লছিত একত্রিত হইলে হাইস্্রিয়- 
ডি প্রর্গিভ উপর হয়; কিস এই উপাঁধে বিশুগ্ধ হহিত্রিয়ডিক্ শুসিভ, শ্রাণ্ত 
হও! বাসি মা, উহীর ঈছিতি আঁইওডিন্ শ্বিশ্রিত থাঁকে। সচরাঁচিয় পোঁহিত 
ফল্ফরস্, আইওডিন্ ও গল একজ্রিত করিয়া অল্প উত্তাপ সংধোঁগে এই ভ্রাঁক 
প্রস্তুত হইয়! থাকে ); ফস্ফরসূঃ আইওডিন্ ও জল একটা পাত্রে একজে রাঁখিঙে 

প্রথমতঃ ফস্ফরস্ ট্রাই-আইওভাইড়, উৎপন্ন হয়, পরে উহা জল সংযোগে হাই- 
দ্রিয়ডিক্ ও ফল্ফরিক্ এসিডে বিশ্লিষ্ট হইয়। পড়ে, যথা-_ 
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স্বরণ ও ধর্মী ।-_হাইড্রিয়ডিক্ক এসিড, আর বর্ণহীন গাঁস্? আরজ 
বাছু.নংস্পর্শে শ্বেতবর্ণ পূষাকারে পরিণত হয়। ইহ! সহজেই জলে ভ্রবণীয়। 
বেদের সহ্থিত গলিত হইবে আইভুভাইড. নাঘক হৌগিক প্রস্তুত হয়। 

পোঁটা সিযদ গাইওভহিভ. এটা অতাভ্ত প্রয়োজলীয় ওষধ এবং ইহা 'শিল্পকার্্য ও 
ফটোগ্রীক্ষিতে বিহিত ইহ! খাঁকৈ। 

আইওডিক্ এসিড. (1০০1০ 4১০1৫, [1103 ১ আইওভিন্ উপ্ভ 

মাইক এসিছের সহিত মিশ্রিত হইলে এই দ্রাবক প্রস্তত হয়। ইহা বেসের 

সহিত মিলিত হইয়া আইওডেট নামক যৌগিক প্রস্তত করে। কষ্টিক্ পটাশের 
স্থিত খাই ওণ্ডিনছিজিত করিলে পো্টাসিকদ্ অ|ইওভাইভ্ের সহিত পোঁটা- 
রদ আইখতেট সাধক লবণ অত হয়। আইওডিকু এসি, শ্রম 
ঘাদাযুক গথার্ঘ। মর্চিন্ পরীক্ষার জন ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মর্ষিন্ সংযোগে 
আইডি এসিড, হইতে আইওভিন্ পক হইয়া পড়ে) “পবৈ উহা সহিত 
স্বেতযাগনেয় জ্রাধণ যোগ করিলে উহা নীলবর্ণ ধারণ করে। 

হাজার লযানরতাতাগারওজারনির । 



ম.ঞবিশ। 8৫৯ 

রুখরিগ, ( 58৮০9 ১ 
অযেছিক চিছু চ ॥ পারন্দাগধিক খারন্য +.1 

গুরতি-বঞ্জাল। ক্,ওরিএ, সর্বদা নুক্তারস্থাঁয় অবস্থিতি করে। ্যানসিরদ 
গাডুর সহিজ মিলিত হইয়া ক্যাব্সিরম্ রুগরাইড়, ») র.ওস্পার্ ( চ88০9887 ) 
রূপে ইহ] পৃথিবীর আনেক সকলে প্রা হওয়া যায়। ভাই গলার € 075179) 
নামক খনিজ পদার্থে ইহ! সোড়িযম্ ও এনুমিনিকমের সহিত ফিলিদ্ধ হই! 
আবস্থিতি করে। সম্প্রতি ময়সন্ ন্বামক রসায়ন-তত্ববিদ্ এই মুর-ধদার্ঘুকে 
ভড়িৎ্প্রবাহ সংযোগে নির্জল হাইজোক,ওরিকু এসিড, হইছে পক বির! 
মুক্তাবস্থায় আনিতে সক্ষম হইয়াছেন। 

ফ্রুওরিণ,অতিশয় তেজস্কর বায়বীয় প্বার্থ। প্রায় সমস্থ অগ্নিক ও 
ইনর্গানিক্ পদার্থের সহিত ইহ! সতেঞজে মিন্তিত রযব$ কেবল অুনিিজেনের 
সহিত মিলিত হইয়া! কোন যৌগিক প্রস্তুত করে ন!। প্ল্যাটিনম্ ধাতুর উপর 
ইহা বিশেষ কোন ক্রিয়া! প্রবর্শন করে না) এইজগ্ত +টিনম্ দির্ষিত পা এই 
গ্্যাস্ প্রত্ঘত করিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। ফ্লুও |. হাইদ্রোজেনের সহিত 
মিলিত হইয়! হাইড্রোফ্,ওরিক এসিড নামক বক গ্রস্ত করে; ইহা! 
শিল্পকাধ্যে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ৪ 

হাইফ্রোফু ও রিক্ এমিভডং (70109900210 4১020 170) 
ক্যাল্লিয়ম্ ফ্লু ,ওাইডের সহিত উগ্র সল্ফিউরিক্ এসিড. মিশ্রিত করিয়া 
উত্তাপ প্রয়োগ করিলে হাইড্রো্ ১ওরিক্ এসিড. গ্যাসের আকারে নির্গত হয়, 
থ1-. 
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এই গ্যাসের সংস্পর্শে কাচ ক্ষয়প্রাণ্ড হয় বলিয়া গাটিনম্ বা সীম দির্শিত 
পাত্রে ইহ! প্রস্তুত ও সঞ্চিত হইয়া থাকে। 

স্বরূপ ও ধর্্ম।--এটু "গ্যাস্ অদৃষ্ত ও তীব্র অন-প্রতিক্রিয়া-সম্পনন। 
নিশ্বাসের সহিত গুহীত হইলে শ্বাঁস-পথের প্রদাহ উপস্থিত হয়, এজন ইহা! 
সাবধানে প্রস্তুত করা উচিত। এই জাকের পরান ধরব এই যে, কাচের 
সহিত একবিত হইলে কাচ প্রাণ হয়) এন ইহা কাছের উপরে লিিবার। 
অফপাঁত করিবায় বা কোন টিজ অকিবার জর ব্যববৃত হয়া খাকে। পূর্বে . 



২৬০ রিসার়নস্পুত্র | 

উর ₹ইগাছে যে তাপমাদ-বযন উপর পক্ষপা করিবার 'দিশিত্ত হাই 
ফুওরিক্ এসিড, ব্যবন্বত;হয়। "কাচের উপর ' লিখিতে হইলে প্রথমতঃ 
'ক্ীলিত মোমের ধারা উহাকে মাধৃত করিতে হয়) পরে কৃটিক। ছায়া মোম 

তেঙ'করতঃ. কাঁচের উপর ইচ্ছামত লিখিয়' কাঁচখাঁনি কফিয়ৎক্ষণ হাইড্রো- 
কওরিক্ এপিউ, গ্যাসের মধো ধারণ করিলে অথবা! উহীর 'দ্রাবণ তছুপরি 

'টালিয়া, দিলে কাঁচের থে যে স্থান হইতে মোম উঠিয়া! গিয়াছে, সেই সেই স্থান 
' এই ভ্াবক সংঘোগে, ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। পরে টার্পিন্ তৈল দ্বারা কাঁচের উপর 
“হইতে মোম তুলিয়া ফেলিলে অক্ষর বা চিহ্ৃগুলি সুম্পই খোদিত হইয়াছে) দেখ! 
যায়। 

: এইকূপে তাপমান, বাযুমান, হাই্রোৌমিটার্ প্রভৃতি যন্ত্র এবং মাপের গ্রাস 
' যা পান্জ উপরোক্ত প্রক্িয়ান্থুসারে চিহ্নিত হইয়া থাকে । 



অঞম পরিচ্ছেদ। 
গন্ধক (১৮101): ) 

সাক্ষেতিক চঠু 57 পারমাণবিক গুবত্ব ৩২.৯৬। 

গন্ধক অসংযুক্ত অবস্থায় প্রকৃতি মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়! যায়। 

সিসিলী দ্বীপে আগ্নের় গিরির সঙ্লিকটে ইহ! প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত থাকিতে 
দেখা যাঁয়। ব্যবসায়ীরা এই সকল স্থান হইতে গন্ধক সংগ্রহ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন 

দেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করে। এতত্যতীত গন্ধক অনেকাঁনেক ধাতুর সহিত মিলিত 
হইয়া! এ সকল ধাতুর সল্ফাইড. রূপে ভূ-গর্ভে অবস্থিতি করে; লৌহ, সীস্ ও 
তাঁতের সল্ফাইড. অন্তান্য ধাতুর সল্ফাইড. অপেক্ষা অধিক পরিমাণে খনির মধ্যে 

প্রাপ্ত হওয়া যায়। গন্ধক, বিভিন্ন ধাতু ও অক্সিজেনের সহিত মিলিত হই! 
সল্ফেট নামক যৌগিকের আকারে পৃথিবীর উপরিভাগে ও আকর মধ্যে দৃষ্ট হয়) 

ক্যাল্পিয়ম্ সল্ফেটু বা জিগ্সম্ ( 3130] )* বেরিয়ম্ সল্্ফেট বা হেভিস্পাঁর্ 

( লৃ৩৪ঘ৮ 3087), লেড়, সল্ফেট্ প্রভৃতি যৌগিকগুলি খনিজ সল্ফেট দিগের 

মধ্যে প্রধান । 
গন্ধক, জীব ও উত্ভিদ্ শরীরে কার্ধন্, হাইড্রোজেন্ প্রভৃতি মুল-পর্দার্থের 

সহিত ছিলিত হইয়া অল্প পরিমাণে অবস্থিতি করে। আগ্রেয় গিত্ি হইতে যে 
গ্যাস্ নির্গত হয়, তন্মধ্যে সল্ফিউরস্ এসিড. এবং সল্ফিউরেটেড, হাইড" 
জেন নামক গন্ধকের দুইটা যৌগিক বিদ্যমান থাকে; এই হছইটী গ্যাসের 
মিলনে গন্ধক উৎপন্ন ও পৃথক্ হইয়া! আগ্নেয়-গিরির সন্নিধানে অবস্থিতি করে। 

প্রস্ততকরণ প্রণালী ।--গন্ধক যখন আগ্নেয়গিরির নিকটন্থ গ্রদেশ 

হইতে সংগৃহীত হয়) তখন মৃত্তিকা এবং অন্তান্ত পদার্থ উহার সহিত মিশ্রিত 

থাকে। এই সকল পদার্থ পৃথক করিবার নিমিত্ত গন্ধকের তালগুলি উপধু্- 

পরি ্কুপাকারে সাঁজাইয়া উহার বহিঃগ্রদ্েশ এরপে আবৃত করিতে হয় 
ঘষে অভ্যন্তরে বানু গ্রবেশ করিতে না পারে। পরে স্তংপের দিয়দেশে 
অ্মিদংঘোগ করিলে উত্তাপ হেতু শু,পের তআন্তাস্ক জংশস্কিত গন্ধকের তাপ 
হইতে গম্ধক ড্রব হইয়। দিয়ে রক্ষিত পাত্র মধ্যে সঞ্চিত হয়। বায প্রবেশের 
পথ রদ্ধ লা রিয়া অগ্নি 'সংঘোগ কলিলে গম্কক বাসুদ্থিত আঅন্গিকেলের 
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সহিত মিথিত হইয়া সল্ফর্ ডাই-অল্লাইড. নামক গযাসে পরিণত হয় এবং 
এইরূপে অনেক গন্ধক নষ্ট হইয়া রায় । 

গন্ধক বিস্তদ্ধ করিতে হুইলে তাপ-সংধোগে চোলাই করিষ্ধা লইতে হয়। 

বৃহদাকার মৃত্তিক। ব! লৌহ পির্দিতি পাত্রের মধ্যে গন্ধক রাখিয়! উত্তাপ প্রয়োগ 
কত্ধিলে উহ! থাম্পাঁকারে পরিণত হইয়া সন্নিকটে স্থাপিত ইষ্টক-নির্দিত শীতল 

'গৃহহধ্যে আগমন করে. এবং গৃহের দেওয়ালে সুক্ম চুর্ণ রূপে সঞ্চিত হয়। 

দেওয়াল ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইলে উহ! তরলাকার ধারণ করে। এক্ষণে উহাকে 
কাঠের চে চালিকা শীতল করিলে কঠিন গন্ধকের বাতি ( 5:০1] 541801) 

প্রপ্তত ছয়। সচরাচর গন্ধক এই আঁফারেই বাজায়ে বিক্রীত হইয়া থাকে। 

ন্বরূপ ও ধর্ম ।--_গন্ধক হরিদ্রাবর্ণের ভঙ্গ প্রবণ পদার্থ। ১১৫৭০ তাগ- 
দাঁতায় ইহা! ঈষৎ হবজিদ্রীবর্ণ তরলাঁকারে পরিণত হয় এবং অধিকতর তাঁপ- 
মংধোগে গাড় ক্ফ্াভ-রক্বর্ণ ধারণ করে। ২০৯৭ হইতে ২৫০০০ তাপ-মাজাঁয় 

উত্তপ হইলে উহ! এত গাঁঢ় হয় যে, পাত্র নিম়নসুখ করিলেও অভ্যন্তরস্থ গন্ধীক 
গড়াইয়! পড়ে না । ইহাপেক্ষা! অধিকতর তাঁপ-মাত্রায় উহ। পুনরায় ভরলত্ব 

প্রাপ্ত হয় এবং ৪৪৮০০ এ ফুটিয়! হরিদ্রাবর্ণ বাম্পে পরিণত হয়। 
কার্বনের গ্তায় গন্ধকেরও ত্রিবিধ রূপ (&1109৮:010 00085 ) দেখিতে 

পাওয়া ঘায়। আগ্নের-গিরির সন্িধালে যে গন্ধক অবস্থিতি করে,তাহ! অষ্ট-কোণি- 
বিশিষ্ট শ্ষটিকাকার ([২1১010)10 0001190:8)1 কার্বন্ ডাই-সল্ফাইিডে 

গপ্ধাক ভ্রব করিয়! বাঁযুমধ্যে রাখিয়! দিলে কার্বন ভাই-সব্ফাইড. উড়িয়। 
যাঁয় এবং গন্ধক অষ্ট-কোণ-বিশিষ্ট দানার আকারে পৃথক্ হইয়া পড়ে। মুচির 
(07801019) বধ্যে গম্ধককে দ্রব করিয়! শীতল করিলে পর উছ! সুচিকাকারে দানা 
(59016-11916৫ 03:13) বাধিয়া বায়। ইহাই গন্ধকের তিতীকষ রূপান্তর । 

্ন্ধক অত্যধিক উত্তাপ সংযোগে গলাইয়! শীতল জলে ঢালিলে রবরের' ভ্ভায় 
কোল স্থিতিস্থাপক পিণডের আকার ধারণ করে, ইহাকে ইংরাজী প্যারটিক 
স্ল্ফহ্ € 189৮0 90101007 ) কহে। ইহাই' গঞ্ধকের তৃতীয় জপান্তর ৷ 

ইহা! কিয়ৎক্ষণ বায়ু মৃধ্যে অনাবৃত অবস্থায় থাকিলে কঠিন ও তঙ্গ-প্রীধণ 
হক্স। * | 

গন্ধাফকে উদ্ধাপ সংযোগে বাণ্ধে পর্ধিণত করিয়া সব্বর অধিক শীতল করিলে 



সল্কিউদ্লেটেড, হাইড্রোজেন্। ২৬৩ 

উহ! অতি ক্ষুদ্র দানার আকারে জমিষা! ধায়) ইহাকে আম্লামা গন্ধক 

€ হতম95 0 3010001 ) ফহে। 

গন্ধক দাহ পদার্থ) অনিসংযুক্ধ হইলে লীলবর্ণ পিখ। বিস্তার কারিয়া 

জলিতে থাকে, এবং জপিবাঁর সমযে বাযুস্থিত অরিঁজেনের সহিত মিলিত হইয়া 

সল্ফর্ ডাই-অক্সাইড. নামক ভীব্রগন্ধবুক্ত খাসরোধক গ্যাস উৎপাদন 

করে। , 

গন্ধক জলে অদ্রবণীয় ; সুরা-সার' বং ঈথর়ে ইহ! সামান্য পরিমাঁণে দ্রব 

হয়। কার্বন ডাই-সল্ফাইউ, নামক উতেয় তরল পধীর্ঘে ইহা! সহজেই দ্রব 
হইয়া থাকে। 

গন্ধক উত্তাপ সংযোগে বিভিন্ন ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া এ সকল ধাতুর 

সল্ফাইড. নামক যৌগিক প্রস্তুত করে। তাগ্র বা লৌহেয় সহিত ঠা 

একত্রে মিশ্রিত করিষ! উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উক্ত ধাতুয়নের কফবর্ণ 

সল্ফাইভ. প্রস্তুত হয়। খনিঞ্জ লৌহের সল্ফাঁইভকে আয়রণ, পাইয়াইটাজ, 
(1202) চ9710958 55952 ) কছে। 

হাইডোজেন্-মুক্ত গ্ধক যেগিক। 

্রস্থক হরিড্রোজেনের সহিত মিলিত হইয়া! যে হুইটী যৌগিক প্রস্ত করে, 

তন্মধ্যে সল্ফিউরেটেভ, হাইদ্রোজেন্ প্রধান । 

সল্ফিউরেটেড, হাইড্রোজেন (755 )-- অত্যধিক তাঁপ-মাতরায় 

গন্ধক্ষে সহিত হাইড্রোজেন একক্রিত হইলে উভয়ে মিলিত হইয়া এই গ্যাস্ 
উৎপাদন করে। কতিপয় খনিজ জল মধ্যে স্ম্ফিউরেটেড, হাঁইদ্রেজন্ 

ড্র হইয়। থাকে । গন্ধক-সংযুক্ত অর্গানিক পদার্থ € যেমন ডিম ইত্যাদি) 

রিলে অথবা উহাকে মগ্ষ করিলে এই গ্যাঁস উৎপন্ন হয়। এতথ্যতীত আরেক 

গিদ্ি-উদ্গীত গ্যাসের মযও ইহ আবস্থিতি ককে। 

প্রগ্তুতকরণ প্রণালী-”৫১) যে কোঁদ ধাতু সল্ফাইডের সহিত গরা- 

'মিশ্রিত সল্ফিউরিথ বা হাইট্রোক্লোরিকু এসিড, নিশ্রিত করিলে এই গ্যাস্ 

উৎপন্ন হয়। সচাচর সল্ফাইড. আব. আক্মরণ, লাঁদক যৌগিক হইতে এই 
গ্যাস্ প্রস্তুত হইস্স! থাকে; বখা--. ৰ 
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১২৫ পরীক্ষ।।--একটা কাঁচকূপীর (৭১ চিত্র, ক) আগ্লান্তরে আয়রগ, সলুফাইড, রাখিয। 
ফনেল্-ধুক্ মল (খ) ছারা জল-ধিশ্রিত সল্ফিউরিকু এসিড. তল্মধ্যে ঢালিয়। দাও; সল্- 

ফিউরেটেড, হাইড্রোজেন গ্যাস্ নির্গত হইয়া একটা দ্বি-বক্ত কাঁচনল (গ) দ্বার! জল পুর্ণ 
বোতলের (ঘ) মধ্যে নীত হইলে ধৌত হৃইয়] অপর একটা দ্বি-বক্র কাচনল (5) স্বার। জল পূর্ণ 

একটী বৃহৎ পাত্রের (ছ) মধ্যে প্রবেশ করতঃ জলে দ্রব হইয়া! সলুফিউরেটেড, হাইড্রোজেনের 

দ্রোবগ গ্রস্ত করিবে। 
সল্ফিউরেটেড. হাইড্রোজেন্ গ্যাসের আকারে সঞ্চয় করিতে হইলে উ্$- 

জল-পুর্ণ নিম্মুখ বোতলের মধ্যে প্রবেশ করাইতে হয়ঃ কাঁবণ শীতল জলে ইহা 
ড্রবণীয়। 

(২) এটিমনি সল্ফাইডের সহিত হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড. মিশ্রিত করিলে 
রুরিলে বিশুদ্ধ সল্ফিউরেটেড. হাইড্রোজেন্ গ্যাস্ প্রাপ্ত হওয়! যায় । 

স্বরূপ ও ধন্নন ।--_ইহা বর্ণহীন অনৃস্ত ও পচা ডিমের স্তায় তয়ানক দূর্গন্ধ- 
যুক্ত গ্যাস্; ডিম পচিলে এই হুর্গন্ধযুক্ত গ্যান্ উৎপন্ন হয়। অধিক মাত্রায় নিশ্বাসের 

নিত গৃহীত হইলে শরীরে বিষণক্ষণ প্রকাশ পায় । জলে ইহা সহজেই প্রবণীয় | 
সল্ফিউরেটেড, হাইড্রোজেন্ গ্যাদ্ বা উহার জল-মিশ্রিত দ্রাবপ লেবগে- 

টারিতে পরিচায়ক (1২98£921) রূপে পর্বধদ! ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কতকগুলি 

ধাতুর যৌগিকের সহিত ইহ! মিলিত হইলে ধাতুভেদে ভিন্ন ভিগ্ন নর্ণের 
সঙ্ফাইও. অ্স্থ হয়, কিন্তু অপর কতিপয় ধাতুর যৌগিক্ষের উপর ইহা 
,কোঁন খাহ্িক জিয়া প্রীদর্পণন করে না। এইরূপে কতকগুলি ধাতৃকে এই গ্যাস্ 

দ্বার! অপরাপয় ধাতু হুইতে পৃথক্ করা ধায়, স্থরাং ধাতৃ-পরীক্ষ(র নিমিত্ত 
ইহা! একটা অভীৰ প্রয়োজনীয় পরিচায়ক । 



সল্ফর ভাই-অক্সাইভ, ২৬৫: 

১২৬ পরীক্ষা :-সীস, পারদ, আর্সেনিক, এন্টিমনি, টিন, কাডমিরম, লৌছ, বি ক)াল্- 

সিন্ধু ও পোটসিনষ্ ধাতুর প্রতোোেকটীর কোন যৌগিক জলে ্রয করিয়া এক একটা (8৯ 

পলীসে পৃথক করিয়! রাখ, পরে সকল ভ্রাবণেই অল্প পরিমাণে হাইডেক্লোরিক এসিড, বিষ্টি 
করির1 সল্ফিউয়েটেড, হাইডেজেন্ যোগ কর। সীস্ ও পারদের বৃঙ্বর্ণ, আসে নিক, টিন্ 
ও ক্যাড়মিয়মের হরিজীবর্ণ এবং এট্টিমদির কমলালেবু বর্ণের ফল্ফাইড. অধংস্থ হইবে কিন্তু 
লৌহ, জিদ্ব, ক্যালসিয়স্ ব1 পোটাদিয়মের যৌগিকে কোন পরিবর্তন দৃষ্ট হইবে না। দিও 
লৌহ, জিন্ব প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর যৌগিক হাইডো ক্লোরিক্ এসিড. মিজিত হইয়। সল্ফিউ- 
রেটেড, হাইডে জেন সংযোগে কোন পদার্থ অধঃস্থ করে না, কিন্ত এই সকল ধাতুর যোৌগিকে 

এংমানিয়া যোগ করিয়! পরে £া৪9 যোগ করিলে বিভিন্ন বর্ণের সঙ ফাইড. অধযস্থ হন্গ। কিন্তু 

কাজুন্নিরম। বেরিয়ম্, ই্রন্সিয়ম্. মাগ্নেসিয়ম্, সেডিয়ম্ প্রভৃতি অপর কয়েকটা ধাতুর 

যৌগ্সিকে হাইডে,ক্লোরিক এসিড. বা! এমো নিয়! সংযুক্ত হইলেও [79 সংযোগে কোন পদার্থ 

অধঃস্থ হয় না। এইরূপে 7759 সংযোগে ধাতুসমূহকে পরপ্পর হইতে পৃথক করা যায় । 
সল্ফিউরেটেড. হাইড্রোজেন দাহা পদার্থ, দাহক নহে। জলন্ত বাতি 

এই গ্যাসের দ্বার! পূর্ণ বোতলের মধ্যে নিমজ্জিত হইলে নির্বাপিত হয়, কিন্ত 
বোতলের মুখে গ্যাস জ্বলিতে থাকে । জলিবার সময় সল্ফর্ ডাই-অল্লাইড.ও 
জল প্রস্তুত হয়। 

পিস্তল ও রৌপ্য নিম্সিত সামগ্রী সল্ফউরেটেড, হাইড্রোজেন্ সংস্পর্শে শীগ্ 
কৃষ্তবর্ণ ধারণ করে। স্বর্ণের উপর এই গ্যাসের কোন ক্রি নাই। 

সল্ফিউরেটেড, হাইিড্রেরজেনের সহিত সল্ফর্ ডাই-অক্মাইড গ্যান্ একত্রিত 
হইলে গন্ধক হরিত্রা বর্ণের হুল চুর্ণাকারে পৃথক হুইয়। পড়ে। 

স্বরূপ নিরূপণ । লেড, যৌগিকের দ্রাৰণে সল.ফিউরেটেড, হাইড্রোজেন যোগ করিলে 
বৃজ্জবর্ণ লেড, সল.ফাইড, অধঃগ্থ হয়। 

অক্সিজেন্যুক্ত গন্ধক -যৌগ্িক । 

গন্ধক ও অকিজেন্ মিলিত হুইয়া সল্ফনু ডাই-অল্লাইড. (503) এবং 

সল্ফর্ ট্রাই-অক্সাইড় (908 ) নামক ছুইটী যৌগিক গ্রস্তত করে। 
সল্ফর্ ডাই-অক্সাইড, (59101)07 01-0%106, 905 )--গন্ধক, বানু 

ব। অন্ষিজেন্ মধো দগ্ধ হইলে এই গ্যাস্ উৎপন্ন হয়। আধের গিগির ররর 
হইতে এই গাম প্রচুর" পরিমাণে উদগত হয়। আছগরগ পহিরাইট্টাজ্ 
নামক গন্ধর-ঘটিত লৌহের যৌগিক দগ্ধ হইলেও এই গণস্ উৎপন্ন হইয়! থাকে । 

৩৪ 



৬৬ *রসায়ন-সূত্র 

প্রস্তুতকরণ প্রণালী ।-_-(১) সচরাচর তাত্পাত ও উগ্র সল্- 
ফিউরিক্ এমিড. একত্রিত করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ দ্বার এই গ্যাস উৎপাদন 
করা যায়_- 

০042739১045 5092 + 08504 + 2390 

(২) যেকোন হাইপোসল্ফাইট, ব। সল্ফাইটের দ্রাবণে হাইভদ্বোক্লোরিক্ 

এসিড, যোগ করিলে এই গ্যাস্ উৎপন্ন হয়। 

স্বরূপ ও ধণন্ম ।_সল্ফর্ ভাই-অল্সাইড. গ্যাস অদৃষ্ঠ, বর্ণহীন ও 
উগ্র গন্ধযুক্ত ; ইহ! জলে অতি সহঙ্গেই দ্রবণীয় এবং ক্লোরিণের স্ায় উত্তিজ্জবর্ণ- 
নাশক । পশম ও রেশম নিন্মিত বন্ত্রাদি ক্লোরিণ, গণাসের সংস্পর্শে ন্ট হইয়া 

যায় বলিয়া ক্লোরিণের পরিবর্তে সল্ফর্ ভাই-অক্মাইড. উহার্দিগকে বর্ণহীন 
(315907)) করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। ইহ! পচন-নিবারক ( £00156010 ) 

মাংস প্রভৃতি খাস্ ভ্রব্য এই গ্যান্ বা ইহার দ্রাবণ মধ্যে বরক্ষিত হইলে শীঘ্র পচিয়া 
নষ্ট হুইয়। যায় না । দ্রাক্ষা প্রভৃতি ফলের রস সহজেই গীঁজিয্না উঠে, কিস্তু এই 

দ্রাবক মিশ্রিত লইলে উহ্বাদদগের গাজন নিবারিত হয়। ইহা দাহক বা দাহ 

গ্যাস নহে। 

এই গ্যাস সংক্রামক রোগগ্রস্থ ব্যক্তির গৃহ ও আসবাবাদি শোধিত করিবার 

জন্তু (1)191)09019)6) ব্যবছ্ছত হয়। এই উদ্দেত্ সাধনের জন্য গৃহের দরজা 

জানাল! বদ্ধ করিয়। ভিতরে গন্ধক জালান হয়। 

এই গ্যান্ জল-মিশ্রিত হইলে সল্ফিউরস এলিভ. (5117/0:005 4১০10.) 

নামক দ্রাবক প্ররস্তত হয়; ইহা! বেসের সহিত মিলিত হইয়া সল্ফাঁইট, 
(50101)16 ) নামক যৌগিক উৎপার্দন করে। গীঁজন নিবারণের নিমিত্ত 
অনেক সময়ে সল্ফিউরস্ এসিডের পরিবর্তে সোভিয়ম্ সল্ফাইটু ব্যবহৃত হয়। যে 

কোন সল্ফাইটের সহিত হাইড্রোক্লো রিক্ বা সল্ফিউরিক্ এসিড যোগ করিলে 
 উত্রগন্ধযুক্ত সল্ফর্ ডাই-অক্জাইড-গ্যাস্ নির্গত হয়; ইহা! সল্ফাইট. যৌগ্িকের 
একটী পরীক্ষা । সল্ফাইটের দ্রাবণে বেগুণীবর্ণের পার্ম্যাঙ্জানেট. অফ্ পটাশের 

দ্রাবণ যোগ করিয়া! উহাতে কয়েক বিন্দু সল্ফিউরিক্ এমিড, যোগ করিলে 

জ্লাবণটা বর্ণহীন হইয়া! যায়। 



সল্ফিউরিক্ এস্উ, ২৬৭ 

--১*০০ তাপ-মাত্রায় সল্ফর্ ডাই-অক্সাইড,তরলাকার ধারণ করে ? কিন্ত 
অত্যধিক চাপ সংযোগে সহজ তাপ-মান্রাতেও ইহ! তরলাবস্থ! প্রাণ্ড হয় । চাপের 
আধিক্য ও অত্যধিক শৈত্তা-সংযুক্ত হইলে ইহা কঠিন আকারে পরিণত হয়। 

তরল সল্ফর্ ভাই-অক্লাইড. অনাবৃত অবস্থায় থাকা'ল অতি শীঘ্র গ্যাসের আকারে 

উড়িয়া! যায় ; এরূপে এত শৈত্য উৎপার্দিত হয় যে উহার সহিত জল মিশ্রিত 

থাকিলে তাহা বরফ হইয়া জমিয়া যায়। ৃ্ 

সল্ফর্ ডাই-অক্লাইড. গ্যাস্ প্রধানতঃ সল্ফিউরিক এসিড, পস্তত করিবার 

নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। 

সল্ফর্ ট্রাই-অক্সাইভ্ (5010100 01-02109, 909) _-সল্ফর্ 

ডাই-অক্লাইড. সহজে অক্বিজ্রেনের সহিত মিলিত হয় না, কিন্তু এই 

গ্যান ও অক্সিজেন একত্রে লোহিতোত্তপ্ত প্রানাটিনম্ ধাতু-চূর্ণের (30০0185 
7190001) মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইলে উভয়ে মিলিত হৃইয়। সল্ফৰ্ উ্রাই- 

অক্সাইড. প্রস্তুত করে এবং শীতল হইলে উহা! শ্বেতবর্ণ চিন্বণ স্থচিকার আকারে 

দানা বাধে। ইহা জলের সহিত মিশ্রিত হইলে সল্ফিউরিক এপিড, প্রস্তুত হক; 

যথা ৪০৪ +17909-138304 

সল্ফিউরিক্ এসিড. (9010170010 2010, 72304)--বর্দিও সল্ফর্ 

ডাই-অক্মাইড সহজে অক্সিজেনের সহিত মিলিত হয় না, তথাপি জল 

ও নাইটিক্ এসিডের সহিত এই গ্যাস একত্রিত হইলে উহা! নাইটিকু এসিড. 

হইতে অক্সিজেন্ গ্রহণ করিয়া! সল্ফর্-টণাই অক্সাইডে পরিণত : হয় এবং পরে 

জলের সহিত মিশ্রত হইয়! নল্ফিউরিক্ এসিড. প্রস্তত করে » যথা-স্" 
(১) 290$+27901+275009 7 379১04+2809 

(২) 20403 -৮ 210 

(৩) 208+509+17750-17250+ 80 

এন্থলে ১ম প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে যে, সল্ফিউরিক্ক এসিডের সঙ্গে 

সঙ্গে নাইট্জেন্ ডাই-অক্সাইড, (20) গ্যাস্ উৎপন্ন হুইয়াছে। এই 
গ্যাসের ধর্ম এই যে ইহা বাহুমিশ্রিত হইলে বাধু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়। 

নাইটেজেন্ টেট ক্লাইডে (308) পরিণত হন এবং সল্ফন্ ভাই-অক্সাইডের 
সহিত উহা পুনশ্চ মিলিত হুইয়৷ (ওয় প্রতিক্রিয়া ) অক্সিজেন প্রদান ছায়া 



২৬৮. '্রসায়নসৃত্র। 

উহাকে সল্ফর্ টাই-অন্মাইডে পরিবন্তিত করে; 4 সল্ফর্ টা ই-অক্াইভ. জলের 
সহিত পুনরায় মিশ্রিত হইয়! দলফিউরিক্ এলিডে পরিণত হয়। এইজ 
যে গাত্র মধ্যে দল্ফিউরিক্ এসিড্ প্রস্তত হয়, তন্মধ্যে বাধু প্রবেশ করিবার 

ব্যবস্থা থাকে । এইরূপে একই পরিমাণ নাইটিক্ এসিড হইতে সল্ফর্ 
ভাই-অল্সাইড, সংযোগে অধিক পঞ্দিমাণ সল্ফিউরিক্ এসিড. প্রস্তুত কর! 

' ঘাইতে পারে। 

সল্ফিউরিকু এসিড. শিল্পকাধ্যে বছল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ঃ এই উদ্দেস্তে 
ধে প্রণালীমতে এই দ্রাবক প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহ। নিয়ে 
বর্ণিত হইল। 

প্রস্ততকরণ প্রণালী ।--আয়র পাইরাইটাজ. (78১,) নামক জৌহ ও 
গন্ধক মিশ্রিত খনিজ-পদার্থ লৌহনির্ষিত রুদ্ধপাত্রে দগ্ধ করিয়া সল্ফর্ 

ডাই-অল্লাইভ. গ্যাস্:প্রস্তত কর! হয়। এই গ্যাস্ সীসের পাত দ্বারা আবৃত এবটী 

বৃহৎ থুহ মধ্যে নলসংযোগে নীত হয়। পোটাসিয়ম্ নাইট্রেটু ও উগ্র সল্ফিউ- 

রিকৃ এপিড. অপর পাত্রে একত্রে মিশ্রিত করিয়! উত্তাপ প্রয়োগ করিলে নাই- 
টিক এসিড. বাম্পাকারে নির্গত হয়) ইহাও এ সীসাবৃত গৃহমধ্যে নলসংযোগে 
আনীত হইয়া! থাকে। আর একটী পাত্রে জল ফুটাইয়। জল-বাষ্পও নল দ্বারা 
উক্ত গৃহ মধ্যে প্রবেশ করাইতে হয় এবং সল্ফম ডাই-অক্সাইড. গ্যাসের সঙ্গে 

সঙ্গে বাসু-প্রবাহও উক্ত গৃহ মধো প্রবেশ করান হয়। সীসাবৃত গৃহে পূর্বোক্ত 
প্রতিপ্রিয়। অন্থুসারে উপরোক্ত পদার্থ সমূহের মধ্যে রাসায়নিক সম্মিলন উপস্থিত 

হইয়৷ মল্ফিউরিক্ এসিড. প্রস্তুত হয় এবং গৃহের তলদেশে জল-মিশ্রিত হইয়! 
সঞ্চিত হয়। গৃহমধ্যে সল্ফর্ ডাই-অক্লাইড. নাইটিক এসিডের বাষ্প হইতে অক্বি- 
জেন্ গ্রহণ করিয়৷ সল্ফর্ ট্রাই-অক্পাইডে পরিণত হয় এবং নাইটিক্ এসিডের 
বাম্পকে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডে পরিবর্তিত করে। সল্ফর্ ট্রাই-অক্সাইড, 
জল-বান্পের সহিত মিলিত হইয়া সল্ফিউরিক্ এসিড, প্রস্তত করে । নাইস্রোজেন্ 

ডাই-অক্মাইড, বায হইতে পুনরায় অকিজেদ্ গ্রহণ করিয়া নাইট্রোজেন 
টেইল্সাইড়ে পরিণত হয় এবং উহা অক্িজেন্ প্রদান করিয়া সল্ফদী গাই, 
অল্মাইভ্কে পুলরায় মল্ফিউরিক্ এমিভে পরিণতি করে। সীসাবৃত গৃহমধ্যে 
এইরূপে ক্রনাথ ত নল্ফিউরিক্ এলিড, প্রস্তত ছইয়। তলদেশে সঞ্চিত হয়। 



সল্ফিউরিক্ এসিড, ২৬ 

জলবান্পের পরিমাণ কম হইলে সগ্ফর্ $ভাই-অল্সাইড. প্রথমতঃ নাইটি ক 

এমিডের সহিত মিলিত হইয়৷ সীসাবৃত গৃহের দেওয়ালে দানার আকারে অবস্থিত 
হয়) এই দ্লাদাযুক্ত পদার্থকে ইংরাজীতে চেথার্ ক্রিষ্টাল্দ্ €0281095 
09915) কহে। ইহ! জল-বাণ্পের সহিত মিশ্রিত হইলে সল্ফিউরিক্ এসিড, 
ও নাইট্রোজেন ভাই-অল্মাইভ.গ্যাদ্ প্রস্তত হয়। 

এই গ্রণাঁলীতে যেরূপে সল্ফিউরিক্ এসিড. ও নাইট্রোজেন্ ডাই-অক্সাই. 
প্রস্তুত হুইয়৷ থাকে, ৭২ চিত্র দেখিলে তাহ! সহজে বোধগম্য হইবৈ। 

১২৭ পরীক্ষ!।-৮(৭২ চিত্র, ক) একটা বৃহৎ কাচকুলী; ৪টী ছিদ্রযুদ্ত একটা ছিপিদারা 
উহার মুখ বন্ধ। তিনটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রার়তন কাচকুগী (গ, চ, জ) তিনটী কাচের বত্র-নল 

থ,ঘ, ছঘ্বার। উহার সহিত সংযুক্ত; ছিপির ৪র্থ ছিদ্র উন্মুক্ত থাকে, তন্মধা দিয় কুপীর সধ্যে 

বাহু প্রবেশ করিতে পারে! এই বৃহৎ কাঁচ কৃীটা (ক) পুর্ব্বোক্ত সীলাবৃত গৃহ বলিক্না মনে 
করিতে হইবে। 

(গ) কাঢকুপীতে তার ও উগ্র সঈলফিউরিক্ এসিড (6) তে গোটাসিয়ম নাইট্টরট, ও 

উত্ত সজফিউরিক্ এসিভ, এবং তৃতীকটার (জ) মধ্যে জল রাখি তিনটাতেই উত্তাপ প্রয়োগ 

করিলে প্রথমটা হইতে সলফউরস্ এসিড, গ্যাস্, ছিতীরটী হইতে নাইটি,ক এমিডের বাস্প, 

এবং তৃতীক়্টা হইতে জল-বাম্প বৃহৎ কাচকুপী (ক) মধ্যে প্রবেশ করিযে এবং তথায় একত্রে 

মিলিত হইয়। সঙলগ.ফিউরিক, এসিড, উত্পাদন করিবে। 

৭২ চিন্জ। 

সীসারৃত গৃহমধ্যে সঞ্চিত সংফিউর্লিক্ এসিডের সহিত জল অধিক পরিমাতৈ 
মিশ্রিত থাক বলির! প্রথমতঃ উধীকে, সীস-নিপিতি কটাহে অগ্নির উদ্তাপে' 



২৭০ ৪ রসায়ন-সূত্র | 

অপেক্ষা্কত ঘন করিয়! লইতে হয়, পরে প্ল্যারটিনম্ বা কাচ পাত্রে উহাকে উত্তাপ 
সংযোগে অধিকত্তর ঘন করিয়। লইলে উ€ু সল্ফিউরিক্ এসিড. প্রস্তত হয়। 
ইহা সম্পূর্ণ বিগুদ্ধ নহে) ইহার সহিত কিয়ৎপরিমাণ অর্গানিক পদার্থ মিশ্রিত 
থাকে বলিয়া ঈষৎ হরিপ্রাবর্ণ দেখায় । এতত্যতীত সী, লৌহ, আপসেনিক্ 
প্রভৃতি অপর কয়েকটা পদার্থও অল্প পরিমাণে ইহার সহিত মিশ্রিত থাকে 

উত্তাপ সংযোগে চোলাই করিয়া সেই সকল পদার্থ পৃথক্ করিয়৷ লইলে বিশুদ্ধ 

সল্ফিউরিক এসিড. গস্তত হয়। 
অপেক্ষাকৃত উগ্র সল্ফিউরিক্ এসিড. সীস-নির্মিত পাত্রে ঘন করিতে পার! 

যায় না, কারণ উগ্র সল্ফিউরিক্ এসিডে সীপ দ্রব হয়। ষদ্দি উগ্র সল্ফিউরিক্ 

এসিডে সীস দ্রব থাকে, তাহা হইলে উহ্বাতে জল যোগ করিলে শ্বেতবর্ণ লেড. 

মল্্ফেট্ অধঃস্থ হইয়! উহা! বিশুদ্ধ হয়। 

স্বরূপ ও ধন্ম | বিশুদ্ধ উগ্র সল্ফিউরিক এসিড. বর্ণ ও গন্ধবিহীন 

এবং তৈলের গ্তার় গাঢ় পদার্থ। ইহা জল অপেক্ষা ১৪ গুণ ভারী সুতরাং 

জল-পুর্ণ পাত্রে অল্পে অল্লে ঢালিলে জলের নীচে স্থিত হয়। জলের সহিত ইহার 

প্রবণ বনাসাফনিক আকর্ষণী শক্তি আছে; উভয়ে একান্ত হইলে এত অধিক 
উত্তাপ উৎপার্দন করিয়া মিলিত হয় যে, পাঁত্রটা কাচ নিম্মিত হইলে তাপের 
আধিকো ভাঙ্গিয়! যাইবার এবং দ্রাবণ ছিট কাইয়! গাত্র ও বন্ত্রাদিতে পড়িবার 

সম্ভাবনা । একারণ এই এসিডের সহিত জণ সাবধানে মিশ্রিত কর! উচিত। 

প্রথমতঃ সল্ফিউরিকৃ এসিড, কোন কাচ পাত্রে রাখিয়। উহার উপর অল্পে অল্পে 
জল ঢালিয়৷ কাচদও্ড দ্বারা আলোড়ন করিলে উভয়ে সহজে মিলিত হয়। . 

জলের সহিত এই দ্রাবকের এক্নপ প্রবল আঁকর্ষণী শক্তি আছে বলিয়া 
ইহা অনাবৃত অবস্থায় থাকিলে বাযুস্থিত জল-বাম্পকে শোষণ করে। ডেসি- 
কৈটর্ 09০95108601) নামক যে যন্ত্র আর্দ্র বস্তুকে উত্তাপ ব্যতীত শু করিবার 
নিমিত্ত লেবরেটারিতে ব্যবহৃত হয়, তাহার মধ্যে উগ্র সল্ফিউরিকৃ এসিড. 
থাকিয়৷ জল-শোষকের কাধ্য করে। 

কোন অর্গানিক পদার্থ উগ্র সল্ফিউরিক্ এসিডের সহিত একক্রিত হইলে 
ককষ্ণবর্ণ ধারণ করে। অধিকাংশ অর্থানিক্ পদার্থ কার্বন, অক্সিজেন ও 
হাইন্রোজেনের মিলনে উৎপন্ন । জলের সহিত প্রবল আকর্ধণী শক্তি হেত 



সল্ফিউরিক্ এসিড, & ২৭১ 

সল্ফিউরিক্ এলিভ, অর্ানিক্ পদার্থ হইতে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন্কে জলের 
আকারে টাঁনিয়া লয়; স্বতরাং কার্বন মাত্র অবশিষ্ট থাকে বলিয়৷ পদার্থটী 
কুষ্ণবর্থ ধারণ করে। উত্তাপ সংযোগে এই পরিবর্তন, শীষ সংঘটিত হইয়া 
থাকে । 

১২৮ পরীক্ষা ।--একটী পোিলেন্ পাত্রে চিনি রাখিয়া উগ্র সল্ফিউরিক এমিড যোগ 

করিলে চিনি শীত কৃষণবর্ণ হইয়া যায় এবং অত্যন্ত উত্তাপ উদ্ভুত হইয়। ধূম নির্গত হইতে থাকে । 

সল্ফিউরিক্ এসিড, জলমিশ্রিত হইলে অর্গানিক পদার্থের উপর এরূপ 
প্রতি-ক্রিয় প্রদর্শন করে না, কিন্তু উহাতে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে অর্গানিক্ 

পদার্থ শীপ্ব কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ইহার কারণ এই যে উত্তাপ সংযোগে 

জল-মিশ্রিত দ্রাবকের জলীয়ভাগ অপস্যত হইয়া! যায়, স্থতরাং উহ! উগ্র দ্রাবকে 

পরিণত হইয়া! অর্গানিক পদার্থকে কৃষ্ণবর্ণ করে। 
১২৯ পরীক্ষা ।_একখও বস্ত্র বা কাগজের উপর জল-মিশ্রিত সঙ্ফিউরিক্ এসিড, দ্বার! 

রেখাপাত করিয়! ঈষৎ উত্তপ্ত করিলে ড্রাবকাক্কিত স্থানগুলি কৃষণবর্ণ হইয়া যায় এবং এ স্থানের 

বস্ত্র বা কাগজ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। 

বেসের সহিত সল্ফিউরিকু এসিড. মিলিত হইয়া যে যৌগিক প্রস্তুত 

করে, তাহাকে সল্ফেট (381011806) কছে। কতকগুলি সল্্ফেট জলে সহজেই 
দ্রবণীয়, ষধা, এমোনিয়ম্ সল্ফেট, জিঙ্ক, সল্ফেট্, কপার্ সল্ফেট, ইত্যাদি । 

অপর কতকগুলি সল্ফেট. জলে অদ্রবণীয়, যেমন--বেরিয়ম্ সল্ফেট. , লেড. 

সল্ফেট. ইত্যার্দি। অদ্রবণীয় সল্ফেটরদিগের মধ্যে বেরিয়ম্ সল্ফেট, যে শুদ্ধ 

জলে অদ্রধণীয় তাহা। নহে, ইহ! হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড, প্রভৃতি ভ্রাবক সংষোগেও 
দ্রব হয় না; এজন্য বেরিয়ম্ ধাতুর যৌগিক জলে ভ্রব করিয়া সল্ফিউরিক্ 
এসিডের স্বরূপ নিরূপণের (799) নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। দস্তা বা লৌহের সহিত 

জলমিশ্িত সল্ফিউরিক্ এসিড. একত্রিত হইলে হাইডেোজেন্ গ্যান, উৎপন্ন হয় 
এবং উক্ত ধাতুদ্ধয়ের সল্ফেট, নামক লবণ প্রস্তুত হয়। 

সল্ফিউরিক্ এসিড. বিবিধ শিল্পকাধ্যে বছল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 

কার্বনেট, অব সোডা, হাইডোক্লোর্িক্ এমিড নাইটিকু এসিড, ক্লোরিণও 

ব্রোমিন্, আইওডিন্ প্রভৃতি পদার্থ সল্ফিউরিক্ এসিড. সাহায্যে উৎপন হয়। 

পেট্রোলিয়ম্ বিগুদ্ধ করিবার জন্ত ও কৃত্রিম সার প্রস্বত করিবার নিমিত্ত সল্- 
ফিউ,রক্ এসিড. বন্থুকা পরিমাপে বাবহ্ৃত হুয়। : * 
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স্বরূপ নিরূপণ ।---১। বেরিয়্ ক্লোরাইড, সংযোগে খেতবর্ণ যেরিয়স্ সল্ফেট অথঃ্থ 
হয়, ইহা ছাইড্রোক্লোরিক্ এসিডে জন্রবণীয়। 

২। লীন-যৌগ্সিকের অল-মিজিত জাবণ সংযোগে শ্েতবর্ণ রেড্ সল্কেটু অধ: হু 
৩। ঘে কোন অর্গানিক্ পদ্দার্থ উঠ্ন সলুফিউরিক্ এমিডের সহিত একছ্জিত হইলে কৃষ্ণ 

ধারণ করে; দ্রাবক দল-মিঞ্রিত হইলে এই প্রক্জিয়ায় উত্তাপ প্রয়োগের আবস্তাক হয়। 
রি 

কারবন্-যুক্ত গন্ধক-ঘৌগিক। 

কার্ববন্ ডাই-সল্ফাইড্ (08107. 01-591[7106, 059 )+ লৌহ- 

নির্ষিত পাত্রে কয়লা লোহিতোত্তগু করতঃ তম্মধো প্রবীতৃত গন্ধক অল্লে 

অব ঢাঙিয়। দিলে উভয়ে মিলিত হইয়া কার্বন ডাই-সল্ফাইভ্ প্রস্তত 

করে। ইহা বর্ণহীন, দুর্গন্ধযুক্ত, উদ্বেয়, তরল পদ্বার্থ;) অনাবৃত ক্রস্থার 

থাকিজে অতি শী উড়িয়া যায় ও সমধিক শৈত্য উৎপাদন করে। গন্ধক, 

ফস্ফরস, আইওডিন্, রবর্, তৈল, চর্বি প্রভৃতি পদার্থ কার্বন্ ভাই-সল্- 
ফাইডে সহজেই দ্রব হয়) এজন এই পদার্থ শিল্প-কার্ধোয সর্বদা বাবহৃত 

হয়। 

আলোক সংষে।গে ইহা নীলব্ণ শিখ! বিস্তার করিয়।! জলিতে থাকে। 

জজিবার সময়ে কার্ধন্ ডাই-অক্সাইড্ ও সল্ফর্ ডাই-অক্সাইভ গ্যান্ উৎপন্ন 

হয়। 

সিলিনিয়ম্ (১9161710) ) 

_ সান্ষেতিক চিহ্ন 58; পারমাণবিক ওরুত্ব ৭৯'২। 

_ এই মুল পদ্দার্থ ও টেলিউরিয়ম্ গন্ধক' শ্রেণীভুক্ত । ইহা প্রক্কৃতি-মগ্ডলে যুক্ত 
ও অসংযুক্ত উভয়বিধ অবস্থাতেই প্রাপ্ত হওয়। যায়। ইহা! গন্ধরের সহিত মিলিত 
হইয়া কতিপয় খনিজ যৌগিকের মধ্যে অবস্থিতি করে। 

স্বরূপ ও ধর্ম | সিলিনিরম্ হুর্ণ দেখিতে লোহিতাভ ব! স্বষ্ণাভ-ধৃসর 
বর্ণ; ইহা ধানার আকারেও প্রাপ্ত হওয়। বায়। ধর্াসন্ন্ধে গন্ধকের সহিত 
ইছায় সৌসারৃশ্ত লক্ষিত হয়। গন্ধকের সভায় ইহাও উজ্ছল নীনবর্গ শিখা ধারণ 

করিয়া জলিতে থাকে। দ্হনকালে গন্ধকের স্বায় বামুস্থিত অকিঙ্গেনের 
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লহিত মিলিত হইয়| দিলিনিয়ম্ ডাই-অক্মাইভ্ (3০09) নামক বায়বীয় 
যৌগিক গ্রস্তত করে। দিলিনিয়ম্ ভাই'অক্সাইড্ জলের সহিত দিশ্রিত 
হইলে পিলিনিয়স্ এপিড্ উৎপক্ন হয) ইহা! সল্ফিউরস্ এসিডের অররূপ 

যৌগিক। 
সিলিনিয়ম্ হইতে দিলিনিয়স এসিভ্ ব্যতীত সিলিনিক্ এসিড মামক আর 

একটা দ্রাবক উপর হয়। ইহা' সম্ফিটরিক এসিডের অনুরূপ যৌগিক। 
সিলিনিক্ এসিডে স্বর্ণ গ্রব হয়। 

গন্ধকের গ্তায় সিলিনিয়ম্ হাইড্রোজেনের সহিত মিলিত হইয়া সিলিনিউ- 
বেটেড্ হাইড্রোজেন (2256) নামক গ্যান্ প্রস্তুত করে। এই গ্যাদ্ বর্ণহীন, 
সহজ দাহ ও দুর্গন্ধযুক্ত । সল্ফিউবেটেড হাইড্রোজেনের সহিত ইহার অনেক 
সাদৃশ্ত লক্ষিত হয়। 

টেলিউরিয়ম্ (1611071017) 

সাঞ্ধেতিক চিহ 7০; পারমাণবিক গুরুত্ব ১২৭: 

টেলিউরিয়ম্ অতি হুশ্র।পা পদার্থ। ধাতুর সহিত অনেকাংশে ইহার সাহৃহী 

থাকিলেও ইহার বাদায়নিক ধর্ম গন্ধক ও সিলিনিয়মের অনুরূপ, এজন ইহা! 
ধাতুশ্রেনীভূক্ত না হইয়া গন্ধক ও সিলিনিয়মের সহিত অধাতু মুল-পদার্থ মধ্যে: 
পরিগণিত হয়। এই পদার্থ স্বর্ণ ও অপর কতকগুলি ধাতুর সহিত মিত্রিত হইন্না 

খনিব মধ অবস্থিতি করে৷ ইহ! দেখিতে বৌপ্যের স্তায় শুত্রবর্ণ । গন্ধক ও 
সিলিনিয়মের স্তায় ইহাও নীলাভ-হরিদ্বর্ণ শিখা বিস্তাব পূর্বক জলিয়! থাকে; 
এইরূপে দগ্ধ হইলে টেলিউরিয়ম্ ডাই-অক্সাইড্ (1602) নামক অক্সিজেন্দিলিত 
টেলিউস্সিযমের যৌগিক প্রস্তত হয়। এতহাতীত গন্ধক ও সিলিনিয়ম্ যৌগিক 
অনুন্ধপ টেলিউরিক্ এসিড্ এবং টেলিউরেটেড হাইস্রোজেন নামক টেলিউরিয়মের 

অপর ছুইটা যৌগিক আছে। 

৩৫ 



নবম পরিচ্ছেদ। 

বোরণ, (90107) 

সাঙ্কেতিক চিন্ত 9; পারমাথরিক গুরুত্ব ১৯'৯। 

যো'রণ, অসংযৃক্তাবস্থায় প্রকৃতি মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। টস্কানি, 
কালিফণিরা প্রভৃতি যে সকল প্রদেশে আগ্নেয়গিরি আছে, তথায় রি 

যৌগিক বথেই পবিমাণে প্রাপ্ত হওরা যায় । 

প্রন্ততক বণ প্রপ্পীতনী ।-_বোরণ, ট্রাই-অক্সাইডেব সহিত সোভিয়ম 
ধাতু মিক্রিত কিয়! উত্তাপ প্রয়োগ করিলে বোরণ, পৃথক হইয়া পড়ে। 

স্বল্প ও এঙ্প ।বোরণ, দেখিতে ধৃসরবর্ণ ; ইহ! সযধিক তাপ 

সংযোগে অলিতে থাকে এবং অক্িজেনের সহিত মিলিত হইয়া বোরণ, ট্রাই- 

অক্সাইড. উৎপাদন করে। বোরণ, অতিশয় কঠিন পদার্থ. কাঁচের উপর টানিলে 
দাগ পড়ে। 

০বাল্পপং উ্রাই-আ-্সীইড. (৯৪০১)-বোরণ, অক্সিজেনের 
সহিত মিলিত হইয়া এই যৌগিক প্রস্তত করে। ইহা জলের সহিত মিলিত 
হইলে বোবক্ বা বোরাসিক্ এসিড, প্রস্তুত হয়। 

ন্বোলিক্ক এনলিড ২(৪.৪০৪)-ইহা উষ্ণ জল-বাপ্পের সহিত মিশ্রিত 
হইয় টগ্কানি দেশের ভূমি হইতে স্থানে স্থানে নির্গত হইয়৷ থাকে ; উঠ! শীতল 
হইলে বোরিক্ এসিডের ক্ষীণ দ্রাবণ প্রস্তুত হয়। এই ক্ষীণ ভ্রাবণকে তাপ 
সংষোগে ধন করলে বোরিক্ এসিভ,দানার আকারে পৃথক হইঙ্জা পড়ে, পৰে 

পরিষ্কৃত হইয়া বিজ্রয়ার্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশে নীত হয়। ইহ! সোডিয়ম্ ধাঁডুর সহিত 
মিলিত হইয়! দোহাগা 80188) রূপে তিব্বত প্রভৃতি নান! স্থানে ভৃ-গর্ভ মধো 

যথেষ্ট পরিমাণে প্রাণ্ত হওয়া যায়। 

বোর্িক্ বা বোরাসিক্ এসিড. আইসের আকারের ঘানাবিশিষ্ট এবং যুকার 

সায় চিকণ। অঙ্গুলি দ্বারা পেষণ করিলে মোমবাতির স্তীয় মস্থণ (বোধ হ়্। 



সিলিকন্। ২৭৫ 

ইহ! শীতল অপেক্ষ। উক্ত জলে অধিক পরিঘাণে দ্রবশীয় এবং আন্বাদনে ঈবায়। 
হরিদ্র“লিগ্ কাগজ (70109110 081৩7) ইহার সংস্পর্শে পাটলবর্ণ (9702) 

ধারণ করে। ইহা শোধিত স্থরায় দ্রব হয়; স্ুরা-সাব-মিশ্রিত বোরাসিক্ 
এসিডের ভ্রাবণ জা'লাইলে শিখার প্রান্তভাগ সবুজবর্ণে রঞ্জিত হয়। 

োহাগ। (3018ফ)--ক্যাল্সিয়ম্ বোরেটের অথবা বোরাসিক এসিডের 

উঞ্চ দ্রাষণে কার্বনেট, অফ্ সোডা যোগ করিলে সোহাগ। (81১01806 ০? 
9০৫8, 1৪873$07) প্রস্তত হয়। ইহ! বর্ণহীন ও শ্করিকাঁকার এবং ঈধৎ ক্ষার- 

প্রতিক্রির়া-সম্পন্ন। দহন কালে প্রথমত; ত্রব হইয়া স্কীত হয়। ইহাকে “ধোহাগান 
থই* কহে। পবে অধিকতর ভাপ সংযোগে সম্কুচিত হইরা কাচের স্তায় শ্বচ্ছ 
হ্ইয়। বর্ত,লাকার ধারণ করে, ইহাকে মোহাগার ্র্তল (3085 1092) কহে। 

কতকগুলি ধাতুর অক্সাইড, এই বর্তুলের সহিত মিশ্রিত হইয়া উত্তপ্ত হইলে 
উহাবা মোহাগার সহিত মিলিত হইয়া ধাতুভেদে বিভিন্ন বর্ণে রপ্ধিত বর্ত,লাকারের 
স্বচ্ছ পদার্থ প্রস্তুত করে। প্লামাটিনম তারের অগ্রভাগগে সোহাগাকে দ্রবীভূত 
করিয়া এই প্রক্রিয়া দ্বাব! ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর স্বরূপ নিরূপণ হইয়া থাকে । 

সোহাগার সহিত উগ্র দল্ফিউরিক্ এসিড. ও শোধিত সুরা মিশ্রিত করি! 
দীপালোক লংযোগ কবিলে যে শিখা উৎপন্ন হয়, তাহার পার্থ্দেশ সবুজবর্ে 

রঞ্জিত থাকে। এই পরীক্ষ! দ্বার! বোরিক এসিড. এবং পোহাগার অস্তিত্ব 
নিরনপিত হয়। 

বোরাক্, এবং বোরাঁলিক এসিড, ওধধার্থে ব্যবহৃত হয়। বোরাসিক্ 
এসিড, একট পচন নিবারক পণার্থ। থাঞ্ড দ্রব্যের পচন নিবারণার্থ এবং অস্ত্র 

চিকিৎসায় পচন নিবারক ওহধন্ধপে ইহ। ব্যবস্থত হইয়। থাকে। 
লিজ 

দিলিকন্ (911097) 

সাঞ্ষেতিক চিন্ত 53) পারমণধিক গুরুত্ব ২৮১। 

এই অধাতু-পদধার্থ অসংঘৃক্ত অবস্থায় থাকিতে দেখা যায় না। ইহা অঙ্মি- 
জেনের সহিত মিলিত হইয়া দিলি (বালুকা) রূপে পৃথিধীর় সর্বই প্রচুর 
পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া খায়। এতখ/তীত় ইহা! কোয়া (00876), এমিথিষ্ট, 
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(400611756) প্রভৃতি শ্র্টিকাকার খনিজ-পদার্থ এবং অধিকাংশ প্রন্থরের 
উপাদান । তুলা-দণড নির্মাণে থে এগেট. (4.£৪%০) প্রস্তর ব্যবন্থত হয়, তাহাঁও 

(সিলিকার রূপাস্তর মাত্র ॥ চক্মকি প্রত্তর (71100) ইহার ভিনপ ব্যতীত আর 
কিছুই নছে। 

প্রত্ততন্ষলণ। প্রশালী ৷ _লোটাসিদ সিলিকো-ফ্লু ওরাইডের 
সহিত পোটাসিয়ম্ ধাতু মিশ্রিত কবিরা উত্বীপ প্রয়োগ করিলে সিলিকন পৃথক্ 

হইয়া পড়ে । 
আ্বল্প শুভ প্রন |-_ইহা জর ও দানাবিহীন, এই উভস্বিধ 

আকারেই অবস্থিতি করে। ইহ! দেখিতে ধৃসববর্ণ। বায়ু বা! অক্সিজেন মধ্যে সমধিক 
উত্তপ্ত হইলে জলিতে থাকে এবং অক্সিজেনেব সহিত মিলিত হইঞ্ক! সিলিকন্ 
ডাইঅক্সাইভ (5111007 0101%06, 9109) নামক যৌগিক প্রস্তত করে ; ইহার 
ইহার অপর নাম সিলিকা । বানুক! সিলিকার রূপান্তর মাত্র। 

ড্নিনিলক্কেউ যৌগিক 901005)--দিলিকা নামক সিলিকনের 
অক্নিজেন্-মিশ্রিত যৌগিক বেসের (ধাতব অক্সাইড, বা! হাঁইদ্ক্সাইড.) সহিত 

মিলিত হইয়! সমধিক উত্তপ্ত হইনে সিলিকেট, যৌগিক গ্রস্ত করে। এই 
সিলিকেট,দিগের মধ্যে সোডিয়ম্ ও পোটাসিয়ম্ ধাতুব মিজিকেট. গলে দ্রবণীয় 
এবং কাচের ন্যায় স্বচ্ছ) এজন্য এই ছুইটী সিলিকেট-দ্রবনীয় কাচ (3০1091 
£1885) নাযে অভিহিত । ইহাদিগের জল-মিশ্িত ভ্রাবণে হাইদ্রোরোরিক্ 
এসিড.যোগ করিলে শ্বেতবর্ণ আঠাল সিলিসিক্ এসিড. অধঃস্থ হয় এবং সোডিয়স্ 
ক্লোরাইড. ও হাইডাক্লোরিক্ এসিড. জলে দ্রব হইয়া থাকে । 

জাজ্পাতিলঙি স্স্ (001915913) --অতি পাতল৷ পাঁচ মেণ্ট, নির্গিত 

পাত্রের মধ্যে উপরোক্ত মিশ্র-পদার্থ রাখি উহ! জলপুর্ণ অপন্ন একটী পাত্রের উপর 
তাসাইয়া দিলে সিঙিসিক্ এসিড. পার্চ মেণ্ট, নির্মিত পাত্রে ছবস্থিতি করে কিন্ত 
হাইফ্রেরোরিক্ এসিড, ও সোভিয়ম্ ক্লোরাইডের প্রাবণ পার্চ মেপ্টের মধ্য দিয় 
ধনর্নত হইয়। জলের সহিত দিশ্রিত হুয়। এইয়পে সিলিসিক্ এসিডের স্টার 
কতকগুলি আঠীল (06191700$) পদার্ঘকে সোডিরম্ ক্লোরাইড. প্রভৃতি 
ধানাবিশিষ্ট (07538811175) পদার্থ হইতে পার্চ মেণ্ট, নির্গত পা সাহাষ্যে 
সহদেই পৃথক্ কর! যাঁইিতে পাঁরে। এই প্রণালীকে ইংরাজীতে ভায়ালিসিদ্ এবং 
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পার্চ মেন্ট, পাঁত্রকে ভাঁয়ালাইজার্ (01917897) কহে। সিলিলিক্ এলিডের স্তায় 
আঠাল' যে লকল পদার্থ ভায়ালাইজার ভেদ করিরা গমন করিতে পারে না, 
তাহাদিগকে ইংরাজীতে কোলয়েড. (0০011019) এবং দানাবিশিষ্ট যে সকল পদার্থ 
সহজে তথ্বধ্য দিয়া গমন করিতে পারে, তাহাদিগকে ক্রিষ্ট্যালয়েড. (01730811010) 

কছে। 

ক্ষাব-ধাতুর সিলিকেট, ক্যাল্সিয়ম্ বা লেড, সিলিকেটের সহিত মিলিত 
হইয়া নান! প্রকারের কাচ প্রস্তত করে। এলুমিনিয়ম্ ডর বর্ণনা কালে এ 
বিষয়ের উল্লেখ করা যাইবে। 

নিলিক্ন্নেল্প আস্যাম্য স্বৌছিক্ 1-নিলিকন্ বা দিলিকা, 
হাইড্রোরুওরিক্ এসিডের সহিত সহজে মিলিত হুইয়। সিফিকন্ টেট্রা-ফ্ু,ওরাইড, 
(511001) 1608-71801106, 9174 ) নামক বাস্বীয় যৌগিক পদ্দার্থ উৎপাদন 

করে। এই কারণেই কাচ হাইড্রোফ্র,ওরিক এপিডের স্পর্শে ক্ষয় প্রাণ হয়। 
ইহা জলের সহিত মিশ্রিত হইলে সিলসিক্ এসিড. এবং হাইড্রো-ফ্ু,৩-সিলিসিক্ 
এসিড. (139070-100-9111080 ৪০10) নামক অপর একটা দ্রাবক উৎপন্ন হয়। 

একটা পরীক্ষা-নলের মধ্যে জল রাখিয়া তন্মধ্যে সিলিকন্ টে্রাক্লু ওরাইড. প্রবেশ 
করাইলে এত অধিক সিলিসিক এমিড. পৃথক্ হয় যে পরীক্ষা-নলের উপব্তাগের 

জল জমাট বাঁধিয়া! যায়। 
সিলিকন্ ও হাইড্রোজেন একজে মিলিত হুইয়। সিজিকন্ টান (9174) 

নামক একটা বান্ববীধ যৌগিক গ্রস্তত করে। 



দশম পরিচ্ছেদ । 

ফম্ফরস্ (51509017079) 

সাঞ্ষেতিক চিত 7; পারমাণবিক গুরুত্ব ৩১:৯৪ 

ফদ্ফরদ্ নাইট্রোজন্-শ্রেনীভূক্ত । এট্টিমনি, আর্সেনিক ও ৰিস্মথ, নামক 

মুল পদার্থগুলিও এই শ্রেণীভুক্ত। 
ব্রাও. (3720) ১৬৬৯ থ্ষ্টা্দে ফস্ফরদ্ আবিষ্কার করেন। 
প্রকৃতি মগ্ডলে ফণ্ফরস্ মুক্তাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহ! অক্লিজেন্ 

ও ক্যাল্নিয়মের সহিত মিলিত হইয়া ক্যাল্সিয়ম্ কস্ফেটুরপে প্রানী্দিগের শরীরে 
অস্থি ও দত্ত মধ্ো, উদ্ভিজ্জগতে বীজের মধ্যে এবং ভূ-গর্ভে কতিপয় খনিজ-পদার্থ 
মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অবস্থিতি করে। অস্থি দগ্ধ হইলে যে স্বেতবর্ণ পদার্থ অবশিষ্ট 
থাকে, তাহাই ক্যাল্সিয়ম্ ফস্ফেট, ; ইহা! হইতে ফস্ফরস্ গ্রস্তত হয়। ফস্ফরস্ 
অস্থি ব্যতীত মণ্ডিফষ, মাংস ও ন্গ।মুমণ্ডলীর একটা প্রধান উপাদান । ূ 

উদ্ভিজ্জ পদার্থ মধ্যে যে ফম্ফেটু থাকে, তাহাই 'আমর! খাণ্তের সহিত গ্রহণ 
করিয়৷ শরীর পোষণের নিমিত্ত ফন্ফরদ্ প্রাপ্ত হই। উদ্ভিদের! ভূমি হইতে 
ফসফেট গ্রহণ করে, এঅপ্ত হাড়ের গুড় ও অন্তন্তি ফম্ফেটু-সংযুক্ত পদার্থ ভূমিতে 

সার দিবার জঙ্ঠ ব্যবহৃত হয়। 

প্রত্ততকন্পণ প্রপীলী ।-_অস্থিন্জম্মকে [9009 ৪32) 
088 (00+)5 ] উগ্র সল্ফিউরিক্ এসিডের সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে 

ক্যাল্সিয়ম্ সম্ফেট ও ক্যাল্সিদমূ নুপার্ফফন্ফেট নামক ছইটা যৌগিক প্রস্তুত 

হম্ব। ক্যাল্সিয়ম সঙ্ফেট, শ্বেতবর্ণ চুর্ণরূপে অধঃস্থ হয় কিন্ত ক্যাল্সিরদ্ 
শপাঙ-কদূফেটু ভ্রাবণের মধ্যে দ্রব হইয়া রছে। এই দ্রাবণ উত্তাপ সংবোগে 
ঘন কারয়। কঙ্গলার সহিত একজে মিশ্রিত করতঃ মৃত্তিক! নির্দিত পাত্রে স্থাপন 

কনিকা উহাতে পুনরায় উত্তাপ প্রয্বোগ করিলে ক্যাঁন্সিয়ম্ সুপার. ফমূফেট, 
প্রথমতঃ ক্যাল্সিয়ম্ মেটা-ফস্ফেটে 108:005)8] পরিণত হয় এবং পরে 



ফস্ফরস। * ২৭৯ 

ইহ! হইতে ফন্ফরস্ চোলাই হইয়। বাশ্পাফারে নির্গত হয়। এই বাশ নল 
বার শীতল জলের মধ্যে প্রবেশ করাইলে ফস্ফরসু ঈষৎ হরিগ্াবর্গ তরল 
পদার্থের আকাবে পাত্রের তলদেশে অবস্থিত হয়, পরে ইহাকে ছাঁচে চারা 
বাতির আকারে পরিণত করা হয়। ফস্ফরন্ প্রস্তুত হইবার সময় যে রামায়নিক 
গ্রতি-ক্রিয়! উপস্থিত হয়, তাহ! নিয়লিখিত রাসায়নিক সমীকরণ (7:008701) 
বারা প্রদর্শিত হইতেছে £-_ ্ 
309 (0095)2 + 100 ০ 04 +085 (50954)8 শা 2900 

ক্যান্বিয়ম্ কার্ধনা ফস্ফরস্ ক্যালসিয়ম্ কার্বন 

মেটাফস্ফেট, টাই-ফস্ফেটু মনক্াইড, 

(২) অধুনা প্রান্কতিক ()390081) ফমস্ফেটের সহিত বালুকা ও কোক্ 
কয়ল! মিশ্রিত করিয়া! তাড়িত চু্লীর (9190010 ি17906) মধ্যে উত্তপ্ত করিয়া 

ফস্ফরস্ প্রস্তুত করা হইতেছে। 
আপ ও ঘন্মী ।-সচরাঁচর ফদ্ফরস্ শুত্র ব ঈষৎ হরিপ্রাবর্ণ ও রজবর্ণ, 

এই খ্বিবিধ আকারে দৃষ্ট হয়। শুভ্র ফদ্ফরস্ ( 1016, 56110 ০:0:010277 
71109011015 ) মেসের গ্থায় কোমল এবং রসুনের স্তায় হরযু্ত। অনাধৃত 
অবস্থায় থাকিলে এই পদার্থ হইতে শ্বেতবর্ণ ধূম নির্গত হইতে থাকে এবং অন্ধকার 

মধ্যে রাখিলে ঈষৎ নীলবর্ণ উজ্জ্বল আলোক নিহত হয়? ইংরাজীতে ইহাকে 
ফল্ফরেসেন্স. (21)0501,0153067)06) কছে। ইহা অতি সহজ-দাহ পদার্থ) সামান্ত 

উত্তাপেই (৩৫০০ )--এষন কি শুদ্ধ হন্তের অথব! আঘাত ব। নামান ধর্ষণ- 

জনিত উত্তাপ দ্বারাই--ইহ! জলিয়! উঠে, এজন্স ইহ! সাবধানে ব্যবহার করা 

কর্তবা। ইহাকে বোতল বৰ! টিনেয় কাটার মধ্যে জলে নিমজ্জিত করিয়! রাখ! 

হয়) থও করিবার সময় জলের মধ্যে রাখিয়া ছুরিক। দ্বারা কাটিতে হয়। ইহা দগ্ধ 

হইবার সময় বাুস্থি্ অক্সিজেনের সহিত মিলিত হই! ফল্ফরস্ পেপীক্াইড 

(701)02150105 19273695106) ৮৪০০৫) পাদক যৌগিক গত করে এবং 

নাইট্রোজেন্কে যুক্ত করিয়! দে । নাইস্রৌনেন্ গ্রপ্তত করিবার নিষিও ফল্ফরন্ 

ব/বহৃত হয়, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হই|ছে। 
শুভ্র কম্ফরল্ জঙ্ে ধনীর লয়ে কি ফৈলে কিযৎপরিমীণে জব হয়) কার্যদল্ 

, ডাইনসল্ফ (ই নাক তিল পদার্থে ইহা ধহজেই জধ ই ৪৪০০ ভাপদাজার 
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ইহ! গলিয়! যায় এবং ২৮৭০০ তাপমাত্রা ফুটিতে থাকে। ইহা একটী নিষাক 

পদার্থ । ফস্ফরসের কারখানায় যাহারা অধিকদিন কার্য করে, তাহাদিগের 

নীচের চোয়ালের অস্থি খসিয়! যায়। 

রক্তরর্ণ কম্ফরল্ (£:৪০. ০: 80007017009 [00030110105 ) গত 
কম্ফরসের রূপান্তর মাত্র হইলেও ধর্মসদ্ধে উভয়ের মধ্যে সবিশেষ পার্থক্য 

'লক্ষিত হয়। ই।তঃপুর্বে কথিত হইয়াছে যে শুভ্র ফস্ফরস্ অতি সামান্ত 

উত্ভাগেই জলিয়। উঠে কিস্ত রক্জবণ ফন্ফরস্ ২৬৯০০ শাপ-মাত্রার নিম্নে জলে 

ন|) এই তাপ-মাত্রায় উত্তগত হইলে ইহ। গুভ্র ফস্ফরসে পরিণত হুইয়! জবলিতে 

থধাকে। রজবর্ণ ফদ্ফরস্ কার্ধন্ ডাই-সল্ফাইডে ভ্রবণীয় নহে এবং ইহা! শুভ্র 
ফন্ফরসের সায় বিষাক্ত পার্থ নহে। সহজ তাপ-মাত্রায় ইহ। হইতে শ্রেতবর্ণ 

ধৃম নির্থত হয় না! 'এবং ইহ! অন্ধকারে উজ্জ্র দেখায় না। ইহার কোন গন্ধ 

নাই। 
শুভ্র ফন্ফরস্কে নাইট্রোজেন্ বা কার্বন ডাই-অক্মাইড্ গ্যাসের মধ্যে রাখিয়া 

২৪৫০০এ উত্তপ্ত করিলে গাড় রক্তব্ণ অশ্বচ্ছ পদার্থে পরিণত হয়; ইহাই রক্তবর্ণ 

ফস্ফরস্। 
দীপ স্পলান্। (2186065 )- পুর্বে দীপশলাক। (দেশলাই ) প্রস্তত 

করিবার জগ্ত গুভ্র ফস্ফরস্ ব্যবহৃত হইত। প্রথমতঃ কাঠির মুখে গন্ধক, যোম 
ব| প্যারাঞ্িন্ মাখাইয়। পরে শুভ্র ফস্ফরম্, ক্লোরেট্ ব। নাইট্রেট অব্পটাশ্, মেটে 

লিঙদুয় (০0. 1০2) এবং শিরীস একত্রে মিশ্রিত করতঃ তন্মধ্যে কাঠির মোম-লি 

মুখটা নিচজ্জিত করিয়! গু করিয়! লইলেই এই দীপ-শলাক] প্রস্তত হইত। ইহাই 
লুনিফার্ ফ্য/চ্(15001ি' 008001)95 ) নামে পরিচিত । এই সকল দীপ-শলাক। 
যেখানে সেখানে ঘদিলে জলিয়৷ উঠে, স্থৃতরাং ইন্ক। অপাবধানে ব্যবহৃত হইলে 

অধিকাঞ্ড হইবার সম্ভাবনা | বিশেষতঃ শিগুগণ বিষাক্ত শুভ্র কস্ফরদ্-মণ্তিত 
এই মঙ্গ দীপ শলাক। ক্রীড়াচ্ছলে মুখ মধ্যে প্রবেশ করাইয়! বিষাক্রান্ত হইগাছে, 

এরগ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই সকল কারণে এপ দীপ-শলাকার ব্যবহারে 
নানাবিধ বিপৎপাতের সম্পূর্ণ নস্ভাবন।। 

.. আঙ্গণে ইহার পরিবর্তে যে দীগণ্শলাকা ধাবনত হইতেছে, তাহা লেফ্টি 
ম্যাহ্ (5805 [৮0099 ) নামে অভিহিত? ইহ প্রস্তুত করিবার নিথিত্ব 
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রূক্তবর্ণ ফস্ফরস্ ব্যবহৃত হয়। রেড লেছু (7২60 1580, মেটির। নিন্দুর'), 

পোটাদিয়ম্ বাইক্রোমেট্, এন্টিমনি সগ্ফাইড্, ক্লোয়েট ফু পটাশ্ ও বোপ্তলচুর্ণ 
শিরীদের সহিত মিশ্রিত করিয়। প্যারাফিন্ গিপ্ড কাঠির মুখে লাগান হয় এবং 
দেশলাইয়ের বাঝের ছুই পার্থ রক্তবর্ণ ফস্ফরস্-গিপ্ত ছুই খণ্ড কাগজ আটা 

থাকে। দীপ-শলাকার কাঠি বান্ধ-সংলগ্ন এই কাগজে ঘসিলে জলিয়! উঠে, অন্ত 
কোথাও ধন্নিত হইলে জলে ন1। 

অক্সিজেন-মিত্িত ফস্ফরস্ ম্মবৌগিক্চ 1 ফস্ফরস্ 
অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া কস্ফরদ্ অক্সাইড. (208) ও ফস্ফরম্ 
পেণ্টক্সাইড | ফল্ষরিক্ এন্হাইদ্রাইভ. (71705170715 799760য109 ০ 

[15050100110 201)501106) 25019) নামক ছুইটী যৌগিক প্রস্তুত করে। 

ফস্ফরস্ অধিক পরিমাণ বাবু অথব। অক্িজেনের মধে) অলিলে ফম্ফরিক্ এন্- 
হাইদ্রাইড, শ্বেতবর্ণ ধৃমাকারে উৎপন্ন হয়; ইহা! শীতল জলের সহিত মিশ্রিত 
হইলে মেটা-ফস্ফরিক এসিড (37058) এবং ফুটন্ত জলের সহিত মিশ্রিত 
হইলে অর্থো-ফস্ফরিক্ এলিড. (7570+) নামক ছুইটা ভ্রাবক প্রস্তুত হ্য়। 
অর্থোফস্ফরিক্ এসিড্কে ২৯০০০ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করিলে পাইক্নো-ফস্- 
ফরিকৃ এসিড, (74907) প্রস্তুত হইয়া থাকে। অল্প পরিমাণ বাধুমধ্যে 

ফস্ফরদ্ দ্ধ হইলে ফস্ফরদ্ অক্সাইড, (2406) উৎপন্ন হয়। ইহা জলের 
সহিত মিশ্রিত হইলে ফস্ফরস্ এপিড প্রস্তুত হয়। 

ফাশ্মাকো পিয়ার ডাইলিউটেড, ফস্ফরিকৃ এসিড. ওধধার্থে বাবহত হয়। 

ফদ্ফরস্ পেপ্টকৃনাইড., উগ্র নাইটিক এসিড.ও চোলাই কর! জল একব্রিত 
করিয়। উগ্র ফদ্ফরিক্ এপিড, প্রস্তত করা হয়। ইহার তিন আভউন্দ, 
চোলাই কর! জল সংযোগে এক পাইন্ট, করিয়! লইলেই, জল-মিশ্রিত ফগূ- 
ফরিক্ এসিড. প্রস্তত হয়। তিন প্রকারের কম্ফরিক্ এসিড. মোভিয়ম কার্ব- 
নেটের সহিত বিভিন্ন পরিমাণে মিলিত হুইলে সোডিরম্ মেটা-ফস্তেট, সোডিয়ম্ 
অর্থো-কন্ফেট এবং সোডিরম্ পাইরো-ফস্কেট নামক তিন শ্রকার লবণ প্রস্থ 
করে। সোডিয়ম্ অর্থো-ফস্ফেটু পরিচায়ক (58857) ও ওবধরূপে সর্বদ। 
ব্যবহৃত হয়। 

ফস্ফিউন্লেটেভ, হাইদ্দ্রাজোেন্ন্ (2133)-_ফন্ফরদ্ হাই- 
৩%$ 
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দ্রোজেনের সহিত মিলিত হইয়া ফন্ফিউরেটেড, হাইহ্রেজেন্ (01103010966 
1১0 00857) নামক হুর্ন্বযুক্ত গ্যান্ উৎপাদন করে ) ইহার অপর নাম ফম্ফিন্ 
(01705017179) | ইহা! বাষু সংস্পর্শে জলিয়! শ্বেতবর্ণ ধৃমময় ফুলের মালার 
( গাড়ে" ) আকাব ( ৭৩ চির) ধারণ করে। 

৭৩ চিত্র । 

১৩, পরীক্ষা ।--একটা কাচের রিউটের মধ্যে ক্ুপ্ব কয়েক খ্ড থেতবর্ণ ফস্ফরস্ ও কিক 
পটাশের রাবণ রাখিয়া রিটর্টের মুখে একটী কাচনল সংযোগ করতঃ নলের অপর যুখ একটা 
জলপুর্পণ পা মধ্যে নিন্দিত কর। এক্ষণে ননিটর্টে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে ফমুফিউরেটেড, 
হাইড্রোজেন গ্যাস্ উৎপন্ন হইয়! বুদ্বদাকারে ক্রমাগত জল হইতে নির্গত হইবে এবং বায়ু 

সংস্পর্শে হলিয়। শ্বেতবর্ণ ধূমময় ৯৫ উৎপাদন করিবে। 

ক্যাল্সিয়ম্ ফল্ফাইড, নামক ফদ্ফরদেব অপর একটা যৌগিকও জলের সহিত 
মিশ্রিত হইলে ফদ্ফিউরেটেড, হাইভ্্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। সসুদ্রমধো 

কোঁন জাহাজের কোনরূপ বিপদ্দ উপস্থিত হইলে এই পদার্থ জলে নিক্ষেপ 
করিয়া আলোক উৎপাদন কর! হয়; এইরূপে দূরগামী অপর জাহাজ বিপদের 
বার্ড জানিতে গারিয়া উহার সাহাধ্যার্থে আগমন করে। 

স্বরূপ নিরূপণ-_১। শ্বেতবর্ণ ফস্ফরস্-মিঞিত পদার্থ অন্ধকারে উজ্জল দেখায়। 
২। ফস্ফঃস্ উগ্র নাইট্টি.ক এসিডের সহিত মিশিত হইলে ফণ্করিক্ এসিড. (010- 

১০৪19110 9010) প্রস্তত হয় ; ইহা অথবা জলে দ্রবণীয় যে কোন কক্ফেট, নিম্নলিখিত 
প্রগানীতে পরীক্ষিত হইয়। থাকে ১-- 

কফ। নাইটেট অব. সিঙ্ভারের নই হরিস্র(বর্ণ ফণুফেট, অব. সিল্ভারু অধঃস্থ হয়; 
ইছ! এখোনিয়াতে ভ্রবণীয় । 
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থখ। উজ নাইটিক্ এসিড, ও এমোনিয়দ্ সলিব.ডেটের জাবণ্ যোগ করির! উত্বাপ প্রয়োগ 
করিজে হরিস্রাব্ণ দানাবিশিষ্ট পদার্থ উৎপন্প হয়। 

গ। এমোনিয়ম রোরাইভ., এমোনিয়া ও ম্যাগ্নেস্য়িষ সল্ফেটের আ্্রাবণ সংযোগে 

শ্বেতধর্প ঢানাহুক্ত এমোনিয়! ষ্য।গ্নেসিক্লান্ কস্ফেট, অধঃস্থ হয়; ইনার অপর একটা নাম 

টিপ্ল্ ফসফেট, (1/1001৩ 509871,8/6) । 

মেট। ও পাইরোফস্ফরিক্ এসিডের পরীক্ষ।_-(১) এটা-ফস্ফরিক এসিডের 
্রাবণে ডিম্বের শ্বেতাংশ (1001090) জলের সহিত মিশ্রিত করির। যোগ করিলে উহ! জমাট 

বাঁধিয়া! বার ; জপয় ছুই প্রকার ফস্ফরিক্ এসিড সংযোগে এল্বুমেন্ জমাট বাঁধে ন|। 

(২) পাইরোকস্ফরিক্ এলিডের ক্রাষণে অল্প পরিমাণ এমোনিয়া যোগ করিয়া সিঙ্ভার্ 

মাইটে,টের দ্রাবণ যোগ করিলে গ্বেতবর্ণ চর্ণাকার পদার্থ অধংস্থ হয়, কিন্ত ধেটা-ফস্ফরিক 
এসিডের দ্রাবণে স্বেতধর্ণ আঠাবৎ (0919027098) পদার্থ অধঃস্থ হয়। 

(ভওগাওাজেল রহ 

আর্সেনিক (41581010) 

সাক্কেতিক চিহ্ন 45; পারমাণবিক গুরুত্ব ৭৪'৯৬। 

ধাতুর সহিত আর্সেনিকের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্ত থাকিলেও ফন্ফর্সের 

সহিত ইহার*রাসায়নিক ধর্ম সম্বন্ধে এত অধিক সৌসাদৃশ লক্ষিত হয়, যে ইহা 
অধাতু-পদ্ধার্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়া! থাকে । 

আর্সেনিক কখন কখন খনিতে বিশ্তদ্ধাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া বায়। ইহ! 
সচরাচর গন্ধকের সহিত মিলিত হইয়া মনঃশিলা (73921891, 45859) ও 

হরিতাল (0101076706 23293) রূপে আকর মধ্যে অবস্থিতি করে।' এত- 

ছ্যতীত ইহাকে লৌহ, নিকেল্, কোব্ট_ প্রভৃতি ধাতুর সল্ফাইডের সহ্ছিত 

মিশ্রিত হইয়া আঁকরে থাকিতে দ্ধেখা বায়) মিস্পিকেল্ (011501001, 
75549) আর্সেনিকের একটা প্রধান খনিজ যৌগিক ॥ ইহার, অপর নাম 
আর্সেনিকাল্ পাইরাটিম্ (41310109] 7১5101695)। সাধারণতঃ এই পদাথ দগ্ধ 

করিয়া আর্সেনিক প্রস্তত হইয়। থাকে। 
প্রস্ত তক্ল্পণ। প্রপাজী,।- ঘার্সিনিয়দ এলিডের সহিত করল ও 

সোডিয়ম্ কার্বানেট একত্রে মিশ্রিত করিগ রুদ্ধ পাত্র মধো রাখিয়। উত্তাপ 



প্রশ্নোগ করিলে আর্সেদিক্ বাম্পাকারে পৃথক হুইয়। পারের শীতলাংশে জমাট 

বাধে। 

আ্রত্দপ্প শু শ্রম ইহা দেখিতে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, ভঙ্গ-প্রবণ ও ধাতব- 

ওজদল্য.বিশি্। উত্তাপ প্রয়োগে দ্রব ন| হইয়! ধূমাকীরে উড়িয়া যায় এবং 
রণ্ডনের গন্ধের স্তায় এক প্রকার ছুর্গন্ধ নির্গত হয়। দীপালোক সংযোগে 

নীলাভ আলোক বিস্তার করিয়া! জলিতে থাকে এবং আর্সেনিক ট্রাই-অক্সাই ড. 
্রস্তত করে। ইহা ক্লোরিণ,গ্যাসের সহিত সতেজে [মিলিত হইয়। আর্সেনিক্ 
উ্রাইক্লোরা ইড. (45015) প্রস্তত করে। 

অালিন্দিস্্স অন্পাইভড. বা তেক্কো। (5521009 
0109, 4940০) আর্সেনিক্-মিশ্রিত খনিজ যৌগিককে বাদু মধ্যে দগ্ধ 

করিলে আর্সোনক্ বাযুস্থত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হুইয়৷ অক্মাইডে পরিণত 

হয়) ইহার অপর নাম আর্সিনিয়স্ এনিড্। সাধারণতঃ ইহা শ্বেত আর্সেনিক্ 

(ড়া 1)106 2756010) ঝ। আর্সেনিক্ নাঁমে পরিচিত। , 

আপিনিয়স্ অক্সাইড. সাধারণতঃ দ্বিবিধ আকারে অবস্থিতি করে; একটা 
অষ্ট কোণ বিশিষ্ট স্ষটিকাকার ও অপরটী প্রথমতঃ বর্ণহীন স্বচ্ছ কাচের হ্যায় 

থাকে, কিছুকাল পরে গ্েতবণ গোমিলেন ঝ এ্মামেলের আকার ধারগ 

করে। ইহা জলে সামান্ত পরিমাণে দ্বীপ) শীতগ অগেক্ষ। উষ্ণ জলে 

আঁধক পরিমাণে দ্রব হয়। আসিনিয়স্ অক্সাইডের চূর্ণ জলের সহিত মিশ্রিত 

করিলে উদ্ধার অধিকাংশতাঁগই জল্রে উপরে ভাদিতে থাকে ; এই কারণে 

নেক সময় পানীয় দ্রব্যের সহিত এই পদার্থ ছার ব্ষিপ্রয়োগের ঢেষ্টা বিফল 

হইয়া থাকে । | 

'আসিনিয়স্ অক্সাইড. কষ্টিকু পটাশ্, সোডা, এমোনিয়। প্রভৃতি ক্ষার- 

পদধার্থ মাতেই সহজে দ্রব হয়। ফার্মাকোপয়াতে জাইকার আর্সোনকেলিস্ 

(11000 41567108115) নামক যে গুঁষধের উল্লেখ আছে, তাহ! আমিনিষন্ 

জন্বাইড,, কার্কলেট.অব্ পটাশ্ নামক ক্ষার-পদার্থে গ্রব করিয়া প্রস্তুত হয়। 

আর্সিনিয়স অক্সাইড. ভাইদ্রোক্রারিকু এপিডেও দ্রবণীয়;) এইরূপে 

ষণার্দাকোপিয়ার লাইকাঁর্ আর্সেনসাই হাইডদ্রোক্লোরকস্ (15100 451561)508 

ঢ350:90)01011018) নামক ওধধ প্রস্তত হইয়া থাকে । চা 



আর্সেনিক অক্সাইডু। ২৮৫. 

আিনিয়দ্ অল্লাইড, স্বল্পমাত্রার ওধধার্থে ব্যবন্থত হয়। ফেরি আপিনিরন্ 

প্রভৃতি কতিপয় আর্সেনিক্-সংঘুক্ত ধাতুর যৌগিকও ওষধরূপে প্রয়োগ 
করা হয়। কপার আর্সেনাইট, (5017991975  ৫1950) রঙের অন্ত 

ব্যবহৃত হয়। 
আসিনিয়স্ অক্সাইড. জলের সহিত মিলিত হইয়া আগিনিয়দ এসিড 

(54505) প্রস্তত করে এই দ্রাবক বেসের সহিত মিলিত হইয়া! আর্সেনাইট, 
(499016) নামক যৌগিক প্রস্তত করে, ধথ। পোটাসয়ম্ আর্সেনাইিট,, 
কপার্ আসেনাইটু ইত্যাদি । 

আসিনিয়দ্ অক্সাইড. একটী ভয়ানক বিষাক্ত পদার্থ। ্বক্নমান্তায় ইহা 
ওষধরূপে ব্যবহৃত হইলেও অধিক মাত্রায় শরীর মধ্যে বিষের ক্রিয়া প্রদর্শন 

করে। ১ গ্রেণ, মাত্র সেবনে মৃত্যু সংঘটিত হুইয়াছে। এই বিষ সেবন 
করিলে প্রথমতঃ পাকাশয়ের যন্ত্রণা উপস্থিত হর) পরে ক্রমাগত বমন ও 
ভেদ হইতে থাকে এবং ওলাউঠা রোগের প্রায়, সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়। 
পরিশেষে মৃত্যু উপস্থিত হয় । থাগ্ দ্রব্যের সহিত এই বিষ মিশ্রিত করিয়া 

গোপনে হত্যাকাণ্ড সাধনের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বিশেষতঃ এই বিষের 

লক্ষণের সহিত ওলাওঠ! রোগের লক্ষণের সবিশেষ সাদৃহ্ আছে বলিয়া রোগীর 
মৃত্যু স্ষচ্ধ অনেক সময়ে সন্দেহ জন্মে না, সুতরাং হত্যাকারী শাস্তি হইতে 
অব্যাহতি লাভ করে। আত্মহত্য। সাধনোদেণ্েও সে'কে। বিষ অনেক সময়ে 

ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ এতত্তিন্ন এদেশীয় একজাতীয় চশ্মকারের অকিঞ্চংকর 

চন্দ লাের প্রত্যাশায় এই বিষ প্রক্মোগে অনেক গে! মহ্ষাদ্দির হত] সাধন 
করিয়া! থাকে। ইন্দুর ধ্বংস করিবার জন্ত সেঁকো, হরিতাল প্রত্ৃতি ব্যবন্ত হয় 
এবং এই উদ্দেশ্ত সাধনের জন্ত রফ্ অনু ব্যাস (7২০98) 0. 1869), ডেথ্ 

টু র্যাট.স (09৪৮ ০7805) প্রভৃতি সেকো-মিশ্রিত পদার্থ বাজারে বিক্রীত 

হ্য়। পাছে গুড়া সোডা, লব গ্রভৃতি খ্েতবর্ণ ওধধ ব| ভক্ষ্য প্রব্োর 
পরিবর্তে ভ্রমক্রমে আসেনিক সেবিত হয়, তজ্জন্ত ইহ! আইনানুসারে কয়লা, 

নীলবড়ি ব৷ অন্ত কোন রঙ্গিন পদার্থ দ্বার! রঞ্জিত হইয়া বিক্রীত হইয়। থাকে। 
আম নিল অন্ভ্যাহভ ২ (41562100519, 48৪0০)--ইহ! 

আর্সেনিকের অক্সিজেন্মিত্রিত অপর একটা যৌগিক। আসিনিয়ম্ অক্মাইড, 

প্ 



২৮৬ *রসায়ন সুত্র । 

এবং উগ্র নাইটিক্ এসিড. একত্রে উত্তাপ প্রয়োগে শুফ করতঃ উহাতে পুনরায় 
অত্যধিক তাপ সংযোগ করিলে শ্বেতবর্ণ আরসেনিক্ অক্সাইড. গ্রস্তত হয়। ইহ! 

দানাবিহীন পদার্থ এবং জলে দ্রবণীয়। ইহাঁও একটা বিষাক্ত পদার্থ; ইহার 
অপর নাম আসেনিক্ পেন্টক্লাইভ.। ইহ জলের সহিত মিলিত হুইয়া ০০০ 
এনিড. (07 54504) প্রস্তুত হয়। 

এই দ্রাবক বেসের সহিত মিলিত হইয়া! আপিনিয়েট্ (:£515601806 ) নামক 
যৌগিক প্রস্তত করে। আর্সেনিক এসিড, ম্যাজেন্টা (112£57169) প্রভৃতি 
কতকগুলি রং প্রস্তুত করিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। সোডিয়ম্ আসিনিয়েটু এবং 

ফেরস্ আসিনিয়েটু খুধধার্থে ব্যবহৃত হয়। 

আার্লেন্িক্ত শনল্হ্ঞাহড ২৫400 50101)199)-_ আর্সেনিক 

ও গন্ধক একত্রে মিলিত হইয়। আর্সেনিক্ ডাই-সল্ফাইড. (4১959%), আর্সেনিক 
ট্রাই-সল্ফাইভ. (4১493) এবং আর্সেনিক পেন্টামল্ফাইড. (45255) নামক 

তিনটা যৌগিক প্রস্তুত করে।. প্রথমটা মনঃশিল! ( মন্ছাল ) ও দ্বিতীযটা হরি- 
তাল নাষে প্রসিদ্ধ । হরিতাল সচরাচর সেঁকোর পরিবর্তে বিষরূপে ব্যবহৃত 

হইয়। থাকে। হরিতালের মধ্যে শতকরা প্রীয় ৩* ভাগ সেঁকো মিশ্রিত 

থাকে, এজন্ত হবিতাঁল (সেবন করিলেও শরীরে বিষলক্ষণ প্রকাশ পায় । ইহ! 
রং দিবার জন্ত এবং অন্তান্ত শিল্পকাধ্যে ব্যবহৃত হয়। মনঃশিলৃও কর্দাচ 

বিষরূপ ব্যবহৃত হইয়। থাকে । দাঁরমুজ নামক আর্সেনিকের গন্ধক-মিশ্রিত 

অপর একটা যৌগিককেও কথন কখন বিষরূপে ব্যবহত হইত দেখা যায়। 
রসমাণিক নামক কৃষ্ণবর্ণ উজ্জ্বল পদার্থের মধ্যে আসেনিক্ ও গন্ধক মিলিত হইয়া 
অবস্থিতি করে। 

ত্ সিন্িউউল্ল্রেটেভ হাইড্রোজেন (41590019559 

[7907060) £5[75)--আর্সেনিক্ ও হাইড্রোজেন একত্রে মিলিত হইয়া আগ্ি- 

নিউরোটড. হাইড্রোজেন নামক এক ভয়ঙ্কর বিষাক্ত গ্যাস্ প্রস্তত করে। 
গেলেন নামক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এই গ্যাস ,আবিষ্ষার করেন কিন্ত 

দুঃখের বিষয় এই যে এই গ্যাস সামান্ত পরিমাণে অতার্কতভাবে আস্াণ 
করিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিভ হইয়াছিলেন। দস্তা, সল্ফিউরিকৃ এসিড, 

ও আর্সেনিক যৌগিক একত্রে মিশ্রিত হইলে এই গ্যাস উৎপন্ন হয়? ইহা 



আর্সেনিকের পরীক্ষা । ২৮৭ ' 

দীপালোক সংযোগে নীলাভ শিখ! ধারণ করিরা আলিতে থাকে এবং জল ও 

আপেনিক্ ই্রীই-অক্লাইড. উৎপাদন করে। এই গ্যাস উৎপাদন করিয়া মার্শেক 
প্রণালীমতে আসে নিকের পরীক্ষা হইয়া থাকে ।. 

আদিনিউরেটেড, হাইড্রোজেন্ গ্যাস্ ভয়ঙ্কর বিষাক্ত পদার্থ, এজন্ত অতিশর 

'সাঁবধানের সহিত ইহা প্রস্তত করা উচিত। যতক্ষণ এই গ্যাদ্ জলিতে থাকে, 
ততক্ষণ কোন বিপংপাতের আশঙ্কা নাই। প্রস্তুত করিবার সময় হঠাৎ গৃহ মধ্যে" 

বাষু প্রবেশ করিয়া যাহাতে উক্ত গ্যাসের শিখা নির্বাপিত হইয়! না যায়, তঘ্িষয়ে 
সবিশেষ লক্ষ্য রাখ! উচিত। চিম্নি সংযুক্ত রুদ্ধ কাচের গৃহ (০1 ০1০99) 

মধ্যে এই গ্যাস প্রস্তত করা উচিত। 
স্বরূপ নিরূপণ ।--১। হোদ্লাইট আসেনিক অল্প পরিমাণ একটী টেষ্টটিউবের মধ্যে 

রাখিয়। উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উহ! ধূমাকারে পরিণত হইয় টেষ্টটিউবের গাত্রের গীতল 

অংশে একটা শ্বেত রেখ! উৎপাদন করে। ইহ! অণুবীক্ষণের ঘারা পরীক্ষ! করিলে সষ্টকোণ- 

বিশিষ্ট আপি নিস্গস্ এসিডের দানা (0০%21060191 0750915) দেখ। যায়। 

আসে'নাইট যৌগিকের পরীক্ষা ।--১। গোটাসির়ম্ বা সৌডিয়ম্ আসে নাইটের ভ্রাবণে 
হ।ইড্রোক্লোরিক্ এমিড, ও সল্ফিউরেটেড, হাইড্রোজেন যোগ করিলে হরিদ্রাবর্ণ সল্ফাইড, 

অব. আসেনিক অধংস্থ হয়। ইহ! কণ্টিক্ দোড। বা! পটাশ্, এমোনিয়! ও এমোনিয়ম্ 

সল্ফাইডের দ্রাবণে দ্রধণীর । 
২। সিল্ভারু শাইট্রেট সংযোগে হরিড্রাবর্ণ আসে নাইট অব্ নিল্তার্ অধঃস্থ হয়। 

৩। কপার সলফেট, সংযোগে হরিষ্বর্প সীল.স্ গ্রীন (5017০61915 81০০০) অধঃস্থ হয়। 

আসিনিয়েট, যৌগিকের পরীক্ষা) ।_-১। পোটাসিমম বা সৌডিয়ম আসিনিয়েটের 

ভ্রাবণে হাইডোক্রোরিক এসিড, ও সল.ফিউরেটেড, হাইড্রোজেন যোগ করিলে তলা বনস্থান্ন 

কোন পদ্ধার্থ অধঃস্থ হয় না, কিন্ত উত্তাপ সংযোগে হরদ্রাব্ণু সলফাইড, অফ. আর্েনিক 

অধংস্থ হয়। 

২। সিল.ভার্ নাইট্রেট, সংযোগে পাটলবর্ণের সিল.ভার্ আপিনিয়েট, অধঃস্থ হয়। 

৩। এমোনিয়ম্্। ক্লোরাইড, এমোনিয়। ও ম্যাগ্নেসিরম্ সল.ফেটের্ দ্র!বণ নংযোগে 

খেতবর্ণ দানাধুক্ত এমোনিয়মূ ম্যাগ্নেসিয়ম্ আসিনিয়েট, মক যৌগিক অধঃস্থ হয়। 

: নিম্নলিখিত দুইটী পরীক্ষ। দ্বার আসেনিক্-মশ্রিত যে কোন পদার্থ 
পরীক্ষিত হইতে পারে। আসে'নিক্ দ্বারা বিষাক্ত হুইলে বিষমিশ্রিত খাদ্ব 
দ্রব্য, বমন পদার্থ এবং মৃতব্যক্তির পাকাশয়ার্দি এই হই প্রণালীমতে পরীক্ষিত 

হয়! থাকে। 
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রায়েদ্সের পরীক্ষ। (6175015 6590) 1-আসেদিক্ুক্ত যে ফোন পদার্থের 

এহিত জল-মিজ্রিত হাইড্রোক্লোরিক এসিড, যোগ করিয়া তন্মধো একখও উজ্জ্বল তাত্পাত 
নিমজ্জিত করতঃ ফুটাইলে ভাজ্পাতের উপর কৃষ্ণব্ণ আবরণ পতিত হয়; এই আবরণ তত্র ও 

আর্সেনিক এতছুতয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন । কুষ্কবর্ণ তাত্রপাঁত খানি ক্ষত ক্ুপ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়।| 
একটা শু মরু ছোট পরীক্ষা-নলের মধ্যে রাখিয়। উত্তাপ প্রয়োগ কগিলে নলের অভ্ন্তরস্থিত 

শতলাংশে অ।পিনিয়স্ এসিডের অষ্ট-কোণ-বিশিষ্ট স্ষটিকগুলি জমির শুভ্র গৌলাক।র রেখাপাত 

করে; অণুবীক্ষণ-যস্ত্র নাহায্ এই ক্ষটিকগুলি পরিষ্ষাররূপে দৃষ্ট হয়। 

আর্সেনিক ব্যতীত এন্টিমনি ও পারদ এই প্রণালীতে পরীক্ষিত হইয়। থাঁকে। এন্টিমনি 

হইলে তাহপাতের উপর কৃষ্ণবর্ণ এবং পারদ হইলে রৌপোর স্যার শুত্রবর্ণ উত্ব আবরণ পতিত 

হনব । তাস্পাতকে কাটিক়! একটা ছোট পরীক্ষ। নলের মধ্য রাখিয়। উত্তাপ প্রয়োগ করিলে 

এন্টিমমি চূর্ণ বা হুচিকাকার দানার আকারে, এবং পারদ ক্ষত ক্ষুদ্র বর্ণ লাকারে, পরীক্ষা-নলের 
উপরিভাগে স্থিত হয়; অণুবীক্ষণ-যন্ত্র নাহায্যে ইহার্দিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে 

এই পরীক্ষ। ঘার। অ.স্?েনকৃকে এট্টিমনি ও পারদ হইতে প্রভেদ কর! যায়। 

বিন্দথের যৌগিক রায়েক্ষেন প্রণালী মতে পরীক্ষিত হইলে তাঁতের পাতের উপর কৃফবর্ণ 
দাগ পড়ে । |বস্ত ইহাকে পরীক্ষা-নলের ভিতর রাখিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উহ হইতে কৃ 

আবরণ.উঠিয়া যায় না এবং পরীক্ষ1-নলের উপরে কোন রেখ পাত হুয় না। 

মার্শের পরীক্ষ। (11919105 990 1--দন্ত। ও অল'মিশ্রিত সল্ফিউরিক এসিড, 

একটা আরতমুখ বোতলের মধ্যে রাখিয়। হাইড্রৌজেন্ গ্যাস্ উৎপাদন কর এবং দুইটা ছিদ্রযুক্ত 
একটী ছিপি দ্বারা বোতলের মুখ বন্ধ কর। একটা বক্র কাচনলের একমুখ একটা ছিদ্রের মধ্যে 

প্রবেশ করাইলে এ নলের অপর মুখ দিয়া হাইড্রোজেন্ গ্যাস্ নির্গত হইবে । ফনেল্যুক্ত 
অপর একটী কাঁচনলও বোতলের ঘুখের ছিপির অপর ছিরে সংলগ্ন থাকে । এক্ষণে হাইডে।- 
জেন্ গ্যামকে দীপালোক সংযোগে হালাইর়! বোতলের মধো ফনেল, দ্বার৷ অতাল্স পরিমাণ 

আর্সেনিকের যৌগিক ঢালিঘ়। দিলে হাইডোজেন্ ও আস্েনিক একত্রে মিলিত হই! 
আপ্লিনিউরেটেড, হাইড্োজেন্ গঠাস্ উৎপন্ন হইবে এবং নলের মুখ হইতে নির্গত হইয়। ঈষৎ 

নীলাভ শিখ। বিস্তর করিয়] বলিতে থাকিবে । একথণু শীতল পোমিলেন্ এই শিখায় 'উপর 

ধারণ করিলে তছুপরি কৃষ্ণবর্ণ দাগ পড়িবে । সোডিয়ম্ হাইপোকফ্লোরাইটের ভ্রাবণ সংধোগে 

এই দাগ মিলাইয়। যায়। এন্টিমনির যৌগিক এইরপ প্রক্রিয়ার বার! এন্টিম নিউরেটেভ, 

হাইড্রোজেন নামক গ্যাস্ উৎপাদন করে; উহাও দীপালোক সংযোগে হুলিয়া থাকে এবং 

পেদিেনের উপর কৃ্বর্ণ দাগ উৎপাদন করে, কিন্ত এট্টিসনি-বটিত দাগ সোভিরম্ 
হাইপোকোরাইটের শ্রাবণ সংযৌগে মিলাইপ। যায় না। এইকপে আর্সেনিককে এট্টিসনি 
হইতে পৃথক কর! ঘাঁয়। 



ধাতু (160915)। 

*সপ ই ছি ০০০ 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে মুল-পদার্থসমূহ সাধারণতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত, 

বথা-ধাতু ও অধাডু মৃল-পদার্থ। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ধর্ম ধাতব মুল- 
পদ্ীর্ঘদিগের মধ্যে অল্প বা অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। ধাতু মাত্রেই উত্তম 
তাঁপ ও তড়িৎ পরিচালক (0০015000601: 01 1559 2170. 319061010), অস্থচ্ছ 

(00896) এবং ধাতব-ওজল্য-বিশিষ্ট (0939981)6 179281110 1190:5)। 

লৌহ, তাত্র, স্বর্ণ, বৌপ্য প্রভৃতি কতকগুলি ধাতু মধ্যে এই সকল ধর্ম পুর্ণমাত্রায় 
লক্ষিত হয়। অধাতু মূল-পদার্থদিগের মধ্যে গন্ধক ও ফ্ন্ফবসে কোন ধাতব 

ধর্মই লক্ষিত হয় না কিন্তু আসেনিক্, গ্রাফাইট্ গ্রভৃতি অপর কতকগুলি 
পদার্থ মধ্যে কোন কোন ধাতব লক্ষণ দৃ্ হস্গ। গ্রাফাইটু উত্তম তড়িং- 

পরিচালক ও ধাঁতব-ওজ্জপ্য-বিশিই এবং আর্সেনিকের মধ্যে ধাতব ধর্ম এত 

অধিক লক্ষিত হয় যে অনেক রাসায়নিক পণ্ডিতের! উছ্াকে ধাতু বলিয়! বর্ণন। 
করিয়াছেন। 

ধাতু ও অধাতু পদার্থদিগের মধ্যে প্রধান প্রভেদদ এই যে ধাতুসমৃহ 
অকিজেনের পহিত মিলিত হইয়া যে সকল অক্সাইড. প্রস্তত করে, তাহাদিগকে 
বেসিক অন্সাইড্ 1 বেস্ (8896) কহে এবং উহার প্রাবকের সহিত মিলিত হইয়! 
এক একটী লবণ প্রস্তুত করে; ব্থা-"ক্যাল্সিরম্ ধাতুর অক্সাইড, (00) 

হাইদ্রোক্লোরিক এসিডের সহ্তি মিলিত হইলে ক্যাল্সিমম্ ক্লোরাইড. (08015) 
নামক লবণ উৎপর় হয়। কিত্ত অধাতু মৃূল-পদ্দার্ঘনমূহ অক্িজেনের সহিত মিলিত 
হইয়! যে সকল ছন্মাইভ, উৎপাদন করে, তাহাদিগকে জ্রাবকোৎপাদক অক্সাইড. 
(4০3-00108006 021388) কহে, কারণ ইছার!। জলেব সহিত মিশ্রিত হইলে 
এক একটী দ্রাবক প্রস্তত হ্য়। গর্ধক ও অক্সিজেনে মিলিত হইলে লল্ফর্ 

৩৭ 
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ডাই-অক্সাইভ (909) এবং সল্ফর্ ইাই-অকা।ইড, (908) নাধক ছইটা 

দ্রাবকোৎপার্দক অক্সাইড. উৎপন্ন হয়? উছ্বারা জলের সহিত মিশ্রিত হইব! 
সল্ফিউরস্ এড, (09305) ও সল্ফিউরিক্ এসিড, (9904) নামক ছুইটী 

ভ্রীধক প্রস্তত করে। কিন্তু এই প্রতেদ যে সর্বস্থানে প্রযোজা, তাহা নহে। 
লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ্ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতু অধিক পরিমাণ অকিঞেনের সহিত 

, মিলিত হইয়। যে লকল অক্সাইড, প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে পারক্সাইড. 
(96108105) কহে? ইহারা! জল-নিশ্রিত হইলে বেস্ উৎপাদন ন! করিয়া! দ্রাবক 
উৎপাদন করে। 

. ধাতু মাত্রেই হলেক্টে(-পজিটিভ. (216০৮০-0916%৩) অর্থাৎ তড়িতপ্রবাহ 
দ্বার। ধাতব যৌগিক বিশ্লিষ্ট হইলে ধাতু পৃথক হইয! বিয়োগ-গ্রান্ত সংঘুক্ত 
ইলেক্টড়ে সংলগ্র হয়। অধাড় মৃল-পদার্থ এইরপে বংযোগ-প্রাস্ত সংযুজ, 

ইলেক্টোডে সংলগ হয় বলিব! উহাদিগঞে ইলেক,-নেগেছিভ. ( €16০৫:০- 
19250156) কছে। 

ধর্মগত সাদৃশ্ উপলক্ষ্য করি! সুবিধার জগ্ত ধাতুসমূহকে সাধারণতঃ কতিপর 

শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায়। এই এক একটা শ্রেণীর মধ্যে যে সকল ধাড়ু আছে, 
তাহার্দিগের গরম্পরের মধ্যে অনেক লাদৃপ্ত দেখিতে গাওয়! যায়। নিগ্নে 
ভিন্ন ভিন্ন শ্রেনী-তুক্ত ধাতুদিগের নাম ও তাহাদিগের যাধারণ ধর্ম সংক্ষেপে 

বণিত হইল। 

১ম । পোউটানিক্সম্ শেনী (215591007 £9০- পোটানিয়দ্ 
সোডিয়ম্, এমোনিয়ম্ ও লিখিরম্ নামক ক্ষার-খাড সমূহ এই শ্রেনী-ভূক্ক। 

এতহ্যতীত অপর কয়েকটা ধাতু এই শ্ররেদী-ভুক হইলেও তাহার! এত ছুশ্রাপা 
যে এন্থপে তাহাদের উল্লেখ ্মনাবীঁক। ইহাদের অধিকাংশ যৌগিক ক্ষারধর্্ব- 
সম্পন্ন বলিয়৷ ইংরাত্রীতে এই শ্রেমীর ধাতুমমুহ (1496915 ০€ 686 /১10:9115) নানে 

পরিচিত। 

এই শ্রেনীর ধাতু দনাড,()19982) অর্থাৎ রানায়নিক কিয়াতে ইহাদিগের 
এক গরমাণু ক্লোরিণের এক পরমাণুর স্থান অধিষ্কার করে মাত। ইহার! 
লঘুভার ও কোমল; কাচিলে অভ্যন্তরপ্রদেশ ধাতব-ওজান্য-সম্প্গ দেখার কিন্তু 
বাযুসংস্পর্শে ললপ আক্সছেনের বহিত ম্িডিত হইব নিন্ণ হটয়া যায়। সহ 
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তাঁপ-মাজায় ইহার! জলকে বিশেষণ করিয়া হাইয্রোথেন বাপ উৎপাদন করে। 
ইহাদিগের অক্কাইও. ও কার্কানেট জঙ্গে শ্রবনীয় এবং বেদের কার্য করে। 

হল্জ্ী। হ্গযাজ্পিক্সম্ নী (0810100 ৫:০৫০)--ক্যাল্নিরম্, 

বেরিয়ম্ ও রন্সিয়ম্ নানক কার-মৃতিক্কা-ধাতুগণ (016919 ০1 00৩ 317911109 

ঢ21%7) এই শ্রেণীভৃক । ইহীরা ডাকা (70780) অর্থাৎ ইহাদেন্ এক পর- 

মাঁণু হই পরমাণু ক্লৌরিণের স্থান আধকাঁর করিতে সক্ষম। ইহারা! সকল তাপ- 
মাআাতেই জলকে বিশ্লেধণ করিয়া হাইপ্রোজেন্ উৎপাদন করিতে পারে। ইহাদিগের 
অক্া(ইড্ জলে কিয়ৎপরিমাণে দ্রবশীর় কিন্ত ইহাদিগের কার্বনেট, জলে অন্্রবণীয়। 
রেভিক্ম্ (120140 ) নামক ধে নুতন ধাতু সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহ 
এই শ্রেণী-তুক্ত। রেডিয়ম্ ধাতু হইতে শ্বতঃই আলোক রশি স্ফুরণ হয়। 

শুম্র। চজ্ভঞ শ্রেণী (2170 £০)--দস্তা, ম্যাগ্নেসিদম ও 

ক্যাড্মিয়ম্ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা উথ্ে্ম অর্থাৎ অধিক উত্তাপ 

সংযোগে বাশ্পাকারে উড়িয়া যায়, সুতরাং ইহাদিগকে উত্তাপ সংযোগে 
চোলাই করিতে পারা বাঁর়। বাহু মধ্যে দ্ধ হইবার লময় উজ্জল শিখা 
নিত হয়। বধিক তাঁপ-মাত্রা় উহার! জলকে বিশ্লেধণ করিতে সঙ্ষম। 

ইহারা ডায়াড। সল্ফিউরিক্, হাইড্রোক্লোরিক্ প্রভৃতি প্রাবকের সহিত মিশ্রিত 
হইলে হাইফ্রোজেন্ বাষ্প উৎপাদন করে। 
শখ । ভাঞ্স শ্রেলী (0০2০০: £:০% )--তাঅ, পারদ ও রৌপ্য 

এই শ্রেনী-ভূক। ইহার কোন তাঁপ্-মাঞ্জাতেই জলকে বিঙ্লেষণ করে না। 
উত্তাপ সংযোগে পারদ অক্মাইভ. ও যৌপ্যের অকাইভ, বিশলিষ্ট হয়। 
০ । সিপ্রিক্রঙ্ম্ শ্রেলী (09700 ০০০ )-সিরিয়স, ককাতিয়ম্ 

 ইটিরম্ প্রভৃতি কতকগুলি চশ্রাপ্য ধাতু এই শ্রেগীয় অন্র্দত। 
৬ষ্ঠ। এলুষ্মিনিস্তম্্ জী (51010 £০০০)--এই শ্রেণীর 

ঈধো অনেকগুলি ধাঁডু আছে, ভগ এুমিনিয়ম্ই আগাধিগের আলোচ্য ) অপর-. 
গুলি ছগ্রাপ্য। এই পরেন ধাতুগণক্ে ইরোবীতে 86৩15 0163 7:91) কছে। 

এপুবিনিরষ্ ধাতু বীনা, (1:80) অর্ধাৎ ইহার এক পরমাণু, তিন 

পরমাণু, ক্লোরিশের সান গধিকার করিয়া থাকে। এই ধাতু অধিক তাপ- 
ধা্ায় জলকে বিেধণ করিতে সক্ষম হর। ইহার অন্াইড, জলে অদ্রবনীগ্ন। 
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এন । ভ্দৌহ শ্রেণী (11917 £:০৪০ ) -খলৌহু, কোঁবন্ট, ও শী 

এই শ্রেণীভুক্ত । গোহিতোতপ্ত হইলে ইহার! জলকে বিশ্লেষণ করিয়া! 
হাইড্রোজেন উৎপাদন করে। অধিক'পরিমাণ অন্সিজেদের নহিভ নিলি হুইয়। 
ইহারা যে সফল অক্সাইড, প্রস্তুত করে: তাহারা, বেসের স্কার কাঁধ্য করে ন, 
জলের সহিত মিলিত হুইয়! দ্রাবক উৎপাদন করে। ইহার! ছই প্রকার 
বেপিক্ অক্সাইড. প্রস্তত করে এবং উহ্থার|-ভিন্ন ভিন্ন দ্রাবকের সহিত মিলিত 

হইলেই ছই প্রকার লবণ গ্রস্ভত হয়। লৌহের এইরূপ ছুইটী অক্স'ইডের নাম 
ফেরুদ্ অক্সাইড. ও ফেরিকৃ অক্লাইড়,. ইহার! সম্ফিউন্লিক এমিডের সহিত 
মিলিত হইয়! যথাক্রমে ফেরস্ সল্ফেট.ও ফেরিক্ সল্ফেটু গ্স্তত করে। কেহ 
কেহ ক্রোমিয়ম্ ও ম্যাঙ্গানীজ, ধাতু ছুইটীকে এই শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। 

ক্ম। শ্রেলম্সিম্মক্ শ্রেনী ( (01970031009 £10010 )--ক্োমিয়ম্ 

ম্যা্গানীজ্, ইউরেনিয়ম্ প্রভৃতি ধাডু এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অত্যধিক উত্তপ্ত 

হইলে ইহার! জলকে বিশ্লেষণ করিয়! হাইডোজেন্ উৎপাদন করে। 
ঈক্ন। ল্লঙ্গ শ্রেণী (1 81০০০ )--টিন্ সীদ্ এবং অগ্তান্ত 

কয়েকটা ধাতু এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদিগের কতকগুলি অক্নাইড, বেদের 
ও অপরগুলি দ্রাবকের কার্ধ্য করে। এই শ্রেণীর সফল ধাতুই লোহিতোত্রপ্ত 
ইইলে জলকে বিশ্লেষণ করে। 

১০স্ম। শএ্রন্টিক্মনি শ্রেণী (80080905 £1000 )-_এট্টিমনি, 

বিস্মঘ্ প্রভৃতি কয়েকটা ধাতু এই শ্রেণীর অন্তভূতি। ফস্ফরন্, আর্সেনিক্ 
গুভৃতি অধাতব মুল-পদার্থদিগের সহিত ইহা্দিগের অনেক সাদৃগ্ত আছে। 

অক্সিজেনের সত মিলিত হইয়। ইহারা ভ্রাবকোৎপা্নক অক ইড. উৎপাদন করে 
১১ল৭। ত্তর্ণ ও. র্যাউন্নস্স্ শশী ( 9010 52170 £1311101010 

££০০)- বর্ণ, প্লযাটিনম্ ও অপর, কয়েকটা ছশ্রাপ্য ধাতু 'এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 

ইহারা নাইটিক্ এসিডে দ্রব হয়..ন11..বাছু ঘংচ্পার্শে ইহারা বিকৃত হয় না। 
ইহার! শ্রেষ্ঠ ধাতু (10019 7156918,)- বলি! পরিচিত । . 

সমধর্দম-বিশি্ ধাডুদিগঞ্ে এক একটা শ্রেই-তৃত করিবার হুবিধা এই বে, 

এক জেনীর একটা ধাতুর ব্ষিয় আঁলোদনা: ক্ঁয়িরে উ্ত শ্রেনীর .ঘন্ত ধাতৃগুলির 
সন্ধে এক প্রকার সাধারথ., জান লাড় বঞ্। যাঁয়.।. এই প্রথ। অবলখদ করির! 
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আমর! এই পুস্তকে ধাতুদিগের বিষয় আলোচনা কহিব। শ্রেগী-বিভাগ ব্যতীত 
ইহাদিগের আলোচনা সন্ধে অপর লকল বিধয়েই কার্মাকেপির়ায় প্রণালী অনদরণ 
কর! হইবে। যে যে ধাডুগুলির বৌগিক ওধধরাপে ব্যবঘত হর, তাহাদিগেরই 
বিষয় এই পুস্তকে প্রধানতঃ বর্ণিত হইবে। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

পোর্টাপিয়ম্ (60169391077) 

সাক্ষেতিক চিহ্ন [। পারমাণবিক গুরুত্ব ৩৯'১। 

প্রায় এক শতাষী পূর্বে কষ্টিক পটাঁশ. নামক পোটাসিয়মের অন্ততম যৌগিক 
মূল-পদার্থরূপে পরিগণিত হইত। ১৮*৭ খৃষ্টাব্দে স্তার্ হম্ফ্রে ডেভি কষ্টিক্ 
পটাশের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ স্ালন পূর্বক পোটাসিয়ম্ ধাতু পৃথক করিয়া 
ছিলেন। 

প্রক্কতি-মগ্ডুলে এই ধাতু নাইটিক এসিডের সহিত মিলিত হইয়! নাইট্রেট, 
অব. পটাশ্ (5810990, সোর! ) রূপে বথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়! যায়? 
সোরা মৃত্তিকার উপরিভাগে অথব! মৃত্বিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া! অবস্থিতি 

করে। এতদ্যতীত উত্ভিদাদিন্ন তন্ম মধ্যেও এই খাতু কার্বনিক্ এসিডের সহিত 
মিলিত হইয়! পোটাসির়দ্ কার্বনেট-বূপে অবস্থিতি করে) ইহ! পটাশ্ (2০193) 

নামে অভিহিত। পোটাদিয়ম্ ক্লোরাইড, জর্শনীর অন্তঃপাতী ট্টাস্ফর্ট, নামক 
স্থানে তূ-গর্ভ মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমুদ্র জলেও পোঁটাপিয়মের 

যৌগিক দ্রব হইঙ্ঈ! থাকে । পোটালিযসম্ পার্ধতীয় মৃত্তিকার একটা উপা্দান। 
প্রস্্ শ-কল্পল প্রপাতী--১। কার্বনেট অফ পটাশ, ও কয়হ! 

একত্রে লৌহপান্রে রাখিয়া উদ্বাপ গ্রয়োগ করিলে পোটাপিয়ম্ ধাতু বাপ্পাকারে 
পৃর্ধক্ হইয়। আইসে ? শীতল হইলে প্রথমতঃ তরল, পরে নিরেট অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 
ইহাকে মুত্তিকা-তৈলে নিমজ্জিত করিয়া! রাখ হয়। 

২। কণিক্ পটাশ্কে তড়িৎ-প্রবাহ দ্বার! বিশ্লেষণ করিল! এই ধাতু গ্রশ্তত 

হইয়া! থাকে। 

খ্রল্দপ্প ও এন্জ ।- পোটানিয়ম্ ধাতু বৌগ্যের ভ্তায় উজ্জল এবং এত 

কোমল যে ছুরি ছার ইহাকে অনায়াসে কাটিতে পার বায়। কাটিলে পর 
অভ্যন্তরতাগ উজ্দ্ল দেখায়, কিন্তু বায়ু সংস্পর্শে অতি শীত্রই অক্সাইভ্রূণে 
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পরিগত হইয়া শুরবর্দ ধারণ করে। আন্মেলেন ৪ পোটানিক্ম এতছুতকের . 
মধ্যে ববানায়নিক আবর্ষনী, শক্কি অতি পরব) ইহ! জলের সহিত একজিত। 
হইলে তৎক্ষণাৎ জলকে বি্েধগ করিয়া অফ্লিজেনের সহিত মিলিত হয় এবং. 

হাইদ্বোজেন্ গ্যাস্কে মুক্ত করিয়া, দ্বে়। এই রাদ!যনিক, মন্মিবনকালে এত, 
অধিক উত্তাপ উদ্ভূত হয় যে মুক্ত হাইড্রোজেন গ্যাস্ সশব্দে জলিয়। উঠে। এল 
গোটাস্যিম্ ধাতু হাইডোজেন্ গ্যাস্ গ্রস্বত করণে. ব্যবহৃত হয় না, ইহ! পুর্বে" 
উল্লিখিত হুইয়াছে। 

১৩১ পরীক্ষা ।--ছুরি দ্বায়! কষু্র একখও পোটাসিয়ম্ ধাতু কাটির!, একটা বৃহৎ জল-্পুর্ণ 

পারে নিক্ষেপ কর 5 উহা প্রথমতঃ সশবে জলের উপর তুদ্িকে ঘুরি! বেড়াইবে, গন্ধ 
বলিয়া উঠিবে। 

বায়ু এবং জল সংস্পর্শে পৌটাপিয়ম্ ও সোডিয়ম্ ধাতুর এইরূপ পরিবর্তন 
হয় বলিয়! হহাদ্দিগকে ন্তাপ্থ। (82৮5 ) নামক মৃত্তিকা-তৈলের মধ্যে 

নিমজ্জিত করিয়া! রাখ! হুয়। ্াপ্থ! কেরোসিন্ জাতীর এক প্রফার তরল 
পদার্থ ॥ ইহা অঙ্গার ও হাইড্োজেন্ বাশ্পের মিলনে "উৎপন্ন, ইহার মধ্যে 
অকিজেন্ নাই, সুতরাং ইহাতে পোরটাদিয়ম্ নিমজ্জিত থাকিলে বিকৃত হইবার 
সম্ভাবন! থাকে না। পোটাদিয়ম্ ধাতু অক্সিজেনের সহিত মিলিত হই 
পোর্টাপিয়ম্মমনক্সাইভ্ ও পোর্টাপিমম্ পারকঝ্লাইডং নামক ছুইটা যৌগিক প্রস্তুত 
করে। প্রধমটী জল-নিশ্রিত হইলে কষ্টিক্ পাশ প্রস্থত হয় এবং ইহা হইতে 
ফার্মাকোপিয়ার লাইকার্ পটাশ্প্রস্তত হইয়। থাকে। 

শ্ন্ডিব্ড পউীম্প (088500 9:8৩1)--ফারানেট অব. পটাশ, । 

কলিচুণ এবং চোলাই করা জল একত্রিত করতঃ ফুটাইরা উপয়িস্থিত পরিক্ষার 
দ্রাবগ অধঃসথ কার্বানেট অব. লাইস্ হইতে 'অন্ত পাত্রে ঢালিয়া পৃথক করিয়া 
লওয়] হয়। পরে ইহা রৌপ্য নির্শিত গানে রাখিয়া! উত্তাপ সংযোগে শুফ করিলে 
যে শ্বেতবর্ণ পদার্থ অবশিষ্ট থাকে; তাহা কিকৃ। পটাশ, (0808) নামে অভিহিত। 
পোটামিযদ্ কৌরাইডের আবণে তড়িতত্রবাহ, নধচুলিত, করিলেও' এই পদার্থ” 
উৎপন্ন হইয়া! জলের মধ্যে দ্রব হই! খাকে। কিক, পরটাশ, দেখিতে গুভরবর্ণ ? 

সচরাচর ইছাকে ছঁচে ঢালিয়া সরু বাতির আকারে, পরিণত কর! হয়। ইহা 
জল ও ার্স্ক এনিড, উত্য পার্থ শোর? করে, এই, নিষিত অনাবৃত, 
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স্থানে থাকিলে বাধুস্থিত জগ-বাম্প শোধণ করিয়া আর হই! পণ্ডে এবং কার্বনিক্ 
এমিডের সহিত্ত মিলিত হইয়া! পোঁটাপিয়ম্ কার্বলেটে পরিণত হয়। করিক্, 
পটাশে জল মিশ্রিত করিনা! ফার্মাকোপিয়ার লাইকার্ পটাশ, (01001 

[১0885820) প্রস্তত হয়। ইহার আহ্যন্তরিক ও বাহিক উত্তয়বিধ গ্রয়োগেরই 
বিধি আছে। 

_ স্কার্ধ্বনেউ, আম্হ পৌউালিস্ম (0875০786 ০ 
1১068391010, [ও 09 $)- পুর উত্ত হইয়াছে যে উত্তিদাির তণ্ম মধ্যে 

কার্বনেট অফ্ পটাশ. অবস্থিতি করে; ইহ! জলে সহজেই দ্রবনীর়, সুতরাং 

উদ্ভিদ ভন্ম জল-মিশ্রিত করিয়! ছাঁকিয়! লইলে ছাঁকিত ড্রাবণে কার্ধনেট. অফ. 
পটাশ, ভ্রব হইরা থাকে। এই দ্রাবণ উত্তাপ সংযোগে ঘন করিয়া! লইলে 
কা্বনেট অব. পটাশ. দানার আকারে পৃথক হইয়া! পড়ে। 

পোটাপিয়ম্ টার্টেট ব। বাই-কার্বনেট দগ্ধ করিলেও বিশুদ্ধ কার্বনেট অফ. 
পটাশ, প্রস্তুত হয়। 

পোটালিক্সম্ কার্বানেট, দেখিতে শুত্রবর্ণ ও দানাধুক্ত। ইহ আব্মদনে 
বোদা ; অনাবৃত অবস্থায় থাকিলে বাসুস্থিত জল-বাম্প শেবণ করিয়! তরলাঁকার 
ধারণ করে। ইহ! জলে দ্রবণীয় কিন্তু নুরা-সারে অদ্রবণীয়। 

বা হ-বচা্খ্ধন্েউ, অফ পোৌট্রাসিস্ব্ম্ (8108:90090 
0101831000১ 817 008)--কার্ব্বনেট, অফ. পটাশের ঘন দ্রাবণে কার্বনিক্ 
এসিড. গ্যান্ প্রবেশ করাইলে এই পদার্থ দানার আকারে পৃথক হইয়। পড়ে। 

ইহ! বর্ণহীন। দানাহুক্ত, আন্বাদনে ঈষৎ বোদা এবং জল-শোষক নহে; 
ইহা কার্কানেট, অপেক্ষ। জলে অল্প পরিম।ণে দ্রবণীপ্ন। 

১৪২ পরীক্ষা । সল.ফেট, অফ্ ম্যাগ্নেসিয় মেয় হাবণে বাই-কার্বনেট, অফ গো সিরম্ 
যোগ করিলে ফোন পদার্প অধ:স্থ হয ন| কিন্তু পোটানিয়ম্ কার্বানেট, সলফেট, অফ 

দ্যাগনেমিরষের আাবণে যোগ করিলে শ্বেতবর্ণু কার্বধনেট, অফ্ ্ যাগৃদেসিরদ্ অধ্য্থ হয়। 
উপরোক্ত কারণে সল্ফেট, অফ. ম্যাগনেনিয়ম্, কার্বনেটে হইতে বাই- 

কার্বনেটুকে পৃথক করিবার নিমিত্ত ব্যবন্ধত হয়। 
এভ্নিটেউ অফ, পোউালিস্তঙ্ম (4০9৪০ ০? 9০. 

68591509, 8০ ।7১0:)_কার্ধনেট, অফ, পটাশের সহিত এলিটিক্ এনিড. 
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প্রকজিত করিয়। গু করতঃ দ্ধ করির। লইজে এলিটেট, খর, পটাশ অবশিই 
খাকে। 

এই পদার্থ শ্বেতব্ণ ও জল শোষক) জল ও জুয়া সারে ভ্রখলীয়। 
১৩৩ পরীক্ষা ।-ফেন্গিক ক্োরাইডের সহিত একডিত হইলে ইহার ভ্রাবণ গাঢ় রকতবর্ণ 

ধারণ করে। 

শাইট্রেউ. তনহ ৫ শা ীনিনম্্ঙ্, (01050 ০01 00653910085 , 

[806 7507)-_কার্ধবনেট, অব. পটাশের জ্রাবণে সিটিকু এসিড, যোগ 

করিছ। নক্ষরায় (৩891) করতঃ উত্তাপ প্রয়োগে শুফ করিলে এহ পদার্থ 

প্রস্তুত হয়। 

ইহ! দেখিতে শুত্রবর্ণ ও দবানাযুক্ত। জলে অতিশয় দ্রবনীয় এবং আশ্বাদনে 
ঈষৎ অল্ন। 

১৩৪ পরীক্ষ11--প)টিনষ্ পাতের উপর রাখির ইহাদপ্ধ করিলে কৃষাবর্ণ ধারণ করিয়! অগা 

ও কার্ববনেট, অক পটাশে পরিপ্ত হয়, এজন দ্ধাবপিউ পদার্থ ক্ষার প্রতিজিয়-মন্পর 
(21051109) হইয়া খকে | 

এসিড. ভীন্ট্রেউিং অঙ্ক পৌউানিক্সস্ম (800. থা 
&৪৮ ০6206939100, [805850৫)-ইহার অপর নাম বাই-টাট্রেটে অফ, 

পটাশ.। গ্রাক্ষারণ গঁ গ্িয। মদ প্রস্তত হইবার সময় পিপার মধ্যে আার্গল্ ব! টাটা 

নামক পাঁউলবর্পণের এক প্রকার পদার্থ অধঃম্থ হইয়। থাকে 7 উহাকে করণ, জল ও 

মৃত্তিকার সহিত গিশ্রিত কবির বিশুদ্ধ করিলে এনিড. টার্টেট, অফ পটশ. গ্রস্ত 

হয়। 
এসিড? টার্টে ট, অফ. পটাশ, দেখিতে শুত্রবর্ণ ও বাণির ভান কর্কর। 

ইহ। জলে লামান্ত পরিমাণে দ্রবণী? কিন্তু সুর! সারে একেবারেই জবনীর নছে। 
১৩$ পণীক্ষা ।--এপিও, টীর্টে ট, অফ পর্টাশ, দগ্ধ রঃ চিনি পৌড়ীর চায় গল নির্গঠ 

ইয় এবং উহ কৃষ্ণ ধারণ করে। 

১৬৬ পরীক্ষ11-- উন সলংফিটরিক এলিভ, এবং উত্তাপ নখোগে ইছ। বৃষবর্ণ ধরণ করে। 

»শতদফেেউ অন, পোউ্ানিল্সঙ্্ (59810886501 8০7 

(58007) [8$01-সসোনা ও উগ্র গল্ফিউরিক ধসিড, একত্রিত করিংল 

'অগিড. সল্কেট কু গোটা সির (8:1730$) মাম লবণ উৎপস হয। এই 
৪ 
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গদর্থের দ্রাবণে গ্রথমতঃ চুণ, পরে কার্বনেট মব্ পটাশ্ এবং অবশেষে সল্প 

ফিউরিক্ এপি মিশ্রিত করিয়। উত্তাপ নংঘোগে উহা ধন করিয। লইলে স্কট, 
অব্ পোটাসিয়ম্ দানার আকারে পৃথক্ হইয়া পড়ে। 

ইহ! বর্ণহীন, দানাধুক্ত, আশ্বাদনে ঈষং তিক্ত ও লবণাজ। ইহ! জলে অল্প 
পরিমাণে ভ্রব্ণীয়। 

নাইন্রেউ. অফ্ু২০পাটান্পিক্সস্্ ( 70906 06 008531007, 

[003 পোরা )--ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে নাইট্রেট, অফ পোটাপিয়ম্ মৃত্তিকার 
সহিত মিশ্রিত এবং ভূমর উপরিভাগে শ্বেতবর্ণ লবণের আকারে পতিত থাকে । 
নাইট্রোজেন্-সংযুকক অর্গানিক পদার্থের সহিত চুপ ও উত্ভিদভম্ মিশ্রিত 
করিয়া! অনাবৃত অবস্থায় রাখিলে কিছুদিন পরে নাইট্রেট. অফ পটাশ. ও 

“সাইউ্রেট, অফ ক্যাল্পিয়ম্ একত্রে প্রস্তত হয় । ইহাদিগের জলমিশ্রিত দ্রাবণে 

কার্বনেট অফ পটাদ্ যোগ করিলে ক্যাল্সিয়ম্ ধাতু কার্বনেট রূপে অধযস্থ হইয়] 
পড়ে এবং নাইট. অব্ পটাশ্ দ্রাবণ মধ্যে দ্রব হইয়া থাকে; এই ড্রাবণ ছকিছা 
থন করিয়া লইলে নাইড্রেট. অব. পোটামিয়ম্ দান! বাঁধিয়া পৃথক হইয়! পড়ে। 

নাইট্রেট অব্. পট।শ্ বর্ণহীন ) ইহা মুখে রাখিলে বিশ্বদ ও শীতলত। অনুভূত 

হয়। ইহা! জলে দ্রবণীয়; উত্বাপ প্রগোগে প্রথমতঃ সণকে চতুর্দিকে ছড়াইয়! 

পড়ে) পরে অধিকতর উত্তাপে দ্রীভূত হন এবং অক্সিজেন বান্প উৎপাদন 

করিয়। নাইট্রাইটু অফ পোটালিয়ম্ (11015 ০1009351017) লানক যৌগিকে 

পরিণত হয়। 
১৩৭ পরীক্ষ।।--উগ্ন মল্কিউরিক্ এমিভ, ও তান্রপাত ইহার সহিত একত্রিত করিয়| 

উত্তাপ প্রয়োগ করিলে রক্ত 4 ধূম নির্গত হয়। 

নাইট্রেট, অফ পটাশের সহিত কন্পলা৷ বা অপর কে'ন দাহ পদার্থ মিশ্রিত 
করিয়৷ উত্তাপ প্রয়োগ করিগে অধিক পরিমাণে অকিজেন্ নির্গত হইয়! প্রচণ্ড 

বেগে গহন কার্য সম্পান করে, এজন বার প্রস্তত করণে নাই:ট্রট. অব. পটাশ্ 
ব্যবহৃত হয়। বারুদের অন্ত উপার্দান গন্ধক ও বয়ল|) বারুদ রুদ্ধ স্থানে বা 

জঙ্গের মধ্যে জাতে পাবে, কারণ নাইটে, অফ পটাশের মধ্যে যে অকিিজেন্ 
আছে, তাহার থারাই শারুদের দহন কার্নয সম্পাদিত হয়--বারুস্িত অকিজ্যেনর 
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পাহাধ্য আবষ্টক হয় না। উততৃষ্ট বিলাতী বন্ুকের বাদে শতকরা! ৭৫ ভাগ 
সোরা, ১৫ ভাগ কয়লা ও ১৭ ভাগ গন্ধক থাকে। ৮ | 

ভোচন্েউ অব .পৌোটাপিম্থস্্ 07010156 ০1 79005321001) 

70105 )--১। কার্বনেট অফ্ পটাশ্, কঙিচুণ এবং জল একত্রে মিশ্রিত 
করিয়৷ তন্মধ্যে ক্লোরিণ বাশ্প প্র-বশ ফর!ইলে অস্তান্ত পদার্থের সহিত ক্লোরেট' 

অফ. পটাশ্ উৎপন্ন হয়। দ্রবণ ছাকিয়া1! উত্তাপ সংযে!গে ঘন করিয়! লইলে এই 
পদার্থ দানার আকারে পৃথক হইক়্া পড়ে। 

২। ক্যাল্লিয়ম্ ক্লোরেটের ভ্রাবণে পো্টাসিয়ম্ ক্লোরাইড. যোগ করিলে 
পোটাসিঙ্গম্ ক্লোরেট প্রত্থত হয়। 

ক্লোরেট, জব. পটাশ্ দেখিতে বর্ণহীন, স্বঙছ ও দ্বানাধুক ; মুখে রাখিলে 

শীতলত! অনুভূত হয়। ইহা ছলে অধিক পরিমাণে ভ্রবণীয় নহে । ক্লোরেট, 
অঞ্ক, পটাশের সহত উগ্র সল্ফিউরিক্ এসিড. একত্রিত করিয়! উত্তাপ প্রয়োগ 

করিলে সশব-স্ফোটন হয় এবং ক্লোরিগ, পারক্লাইডের হরিদ্রার্ণ গ্যাস উদগত হয়। 
গন্ধফের সহিত একত্রিত করিয়া খলে গেধণ কিলে ইহা সশবে জলিয়া উঠে, তাহা 
পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । | 

অক্সিজেন প্রস্তুত কৰিবার নিমিত্ত ক্লোরেট, অফ. পটাশ্ ব্যবস্থত হয়, তাহারও 

পুর্ব উল্লেখ কর! গিয়াছে। 
১৩৮ পরীক্ষা ।--একটী গন্থীক্ষা! মলে যঘ্যে কৌরেট, অব. পটাশ, রাখির। উত্তাগ প্রয়োগ 

করিলে উহ! প্রথমতঃ গরব হয়, পয়ে ফুটিতে থাকে এবং উহ। হইতে প্রচুর পরিমাণে অকিঞেন্ 
গ্যাস নির্গত হনব; এক্ষণে একটা অগ্রি-মুখ দ্বীপশলা ক পরীক্ষা-পলের মধ্যে প্রবেশ করাইলে 

অফ্িজেন্ গ]াস্ সংযোগে উহা ৬ৎকণাৎ আলিয়া উঠে। 

ক্লোরেট, অঞ্চ পটাশের সহিত উগ্র হাইভ্রোক্লোরিক্ এসিড, মিশ্রিত হইলে 

অন্তান্ত' গ্যাসের সহিত ক্লৌিণ, গ্যাস্ গ্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়, ইহাঁও পুর্ব 

উদ্লিখিভ হইয়াছে। 
পাস ঠাক্জান্নেউ, অহ পাস্ণ (গাগা ০1 1১085. 

91095, 10/01)0, ) কোর অফ. পট.শ.. ম্া্ানী, ভাই-অক্সাইড. এবং : 

কিক গটাসের প্রাণ একজে, মিশ্রিত, করিগ উত্তাপ সংযোগে গু করতঃ 

উহাকে পোড়াইয়! ধর্থাধশিষ্ট পদার্থ জলে সহিত মিশ্রিত করিয়া ফুটাইিতে 
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হইবে এবং ভস্মধ্যে. অধিক পরিমাণে কার্বনিক এসিড.গাস্ প্রবেশ করাইরী, 

উত্তাপ প্রয়োধে দ্রাবগ ঘন করিয়া লইলে পার্ম্যাঙ্গানেট অফ. গটাশ, দানার 

আকারে পৃথক্ হইয়া! পড়ে। 

পার্মাঙগানেট অফ. গটাশ, দেখিতে গাঢ় বেগুণীবর্ণ ও দবানাযুজ। ইহ! জলে 

অতি সজে দ্রবণীয়; পরিমাণের আধিক্য ঝ জুতা অনুসারে দ্রাবণের বর্ণ গাঢ় 

' বা ফিকা রক্তবর্ণ হয়। 

১৩৯ পরীক্ষ| ।--পার্ম্যাঙ্গানেট, অব. পটাশের একটী দ্র দানা ১ আটদ্প, জলে নিক্ষেপ 

করিলে জল লোহিতবর্ণ ধারণ করে। 

লাইকার্ পোর্টালি পার্ম্যাঙ্গানেটিস্ (0001 730195911 76:0908217903) 

নামক ইহার জল-মিশ্রিত দ্রাবণ ফার্মাকো পিস্কাতে বাবহৃত হয়। এতন্বাতীত 

কত্তীজ, ফ্লুইড, (60047581011) নামক যে জ্রাবণ ্সনবময় ক্ষত ধৌত করিবার 

নিমিতত ব্যবধত হয়, ৪ গ্রেণ, পোর্টালিয়ম্ পার্ম্যাঙ্গানেট ১ আউন্স, জলে পরব 

করিয়া তাহ! প্রস্তত হয়। 

পার্ম্যাঙগানেট অব্ পটাশ. গচন ও ছুরগন্থনিবারক | ইহা! একটা আক্সিজেন্- 

প্রদায়ক পদার্থ । ইহার প্রধান গুণ এই যে কোন অর্গানিক্ পদার্থের সহিত 

একত্রিত হইলে সহজেই অক্িজেন্ প্রদান পূর্বক উহাকে অক্ভিজেন্সংযুক্ত 
(0%101960 ) করিয়া! পরিবর্তিত করিয়৷ ফেলে, একারপ ক্ষতস্থ'নের উপর যে 

ুর্গন্বময় গচ| অর্গানিক্ পদার্থ থাকে, তাহ! ইহার ভ্রাবণে ধৌত হইলে ন্ হয 

এবং ক্ষত শীগ্ লারিয়! যায়। | 

৯৪৯ গরীক্ষা।--একটী পরীক্ষা-নলে গোটামিয়্ পার্মটাগগ।নেটের জ।বণ লইয়] উহাতে মুর 

ব| অন্থ কোন অর্গ(নিক্ পদ্ধ যোগ করিলে প্রাবণ একেবারে বর্ণহীন হই! বায়। | 

পার্ম্যাঙ্গানেট অবু পটাশ. এইরূপে অর্ানিক্ পদার্থ নষ্ট করে বলিয়! বন 

হইতে সর্পবিষ নাশের নিমিত্ত ইহার ব্যবহার চলিয়া আলিতেছে। অহিফেন ও. 
অন্তান্ত উত্িজজ-বিষ নষ্ট ফরিবার নিষ্ভিত বিধাক্রান্ .রোগীদিগের আমাশয় 
(507090.) এই পদার্থের ভ্রাবণ দ্বারা ধৌত, করা হইঙ্কা থাকে।,. 

পোউীলিস্সম্ সিকিকেেউ, (09885510707 9110891589194) 

ইহ] বণ. প্রভৃতি কতিপর উদ্ভিদে্ধ মাধ্য দবংশলোচন* রূপে অবস্থিতি :করে। 
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ইহা কাঁচের জায় ম্বচ্ছ ও জলে দ্রধণীর, এজন ইহ! দ্রবনীয় কাঁচ (90101919 

81935 ) নাঁমে পরিচিত | 

স্পে (সিন্স জো লাইজ, (000955100 012101105) 1001)- 

পূর্বে উক্ত হুটয়াছে যে জন্গীর অন্তঃপাতী ইাম্ফট নামক স্থানে এই পদার্থ 
ভূমির মধ্যে অবস্থিত থাকিতে দেখা যাথ্ধ। সমুদ্র জলেও ইহা যথেষ্ট পরিমাণে 
বিস্তমান আছে ? ইহ! শ্বেতবর্ণ, দানাযুক্ত ও জলে দ্রবণীয়। নি 

পোউীজিম্রম আই গুড়াইড. (00689510177 10010, 11)--- 

কষ্টিক পটাশের দ্রাবণে আইওডিন্ যোগ করিয়া শুষ্ধ করতঃ উহার সহিত কয়লার 
গুক। মিশ্রিত, করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে আইওডাইড্ অফ পো্টানিয়ম্ 
প্রস্তুত হয়। নঁহা একটা উপকারী বধ । ফার্াকোপিয়াতে ইহা অয়েপ্ট মেপ্ট, 
(মলম ) এধং লিনিমেন্ট,( মানিশ ) রূপে বাবত হয়। 

পোরটাসিয়ম্ আইওডাইড. দেখিতে শুত্রবর্ণ, দানাযুক্ত ও আস্বাদনে 
লবণাক্ত ; ইহা! জলে অতি সহজে দ্রবণীয়। ইহার দ্রাবণে আইওডিন্ অতি 
সহজে দ্রব হয়। ফটোগ্রাফি প্রভৃতি শিল্প কারে ইহা ষথে্ট পরিমাণে 

ব্যবহৃত হয়। 
১৪১ পরীক্ষ।-আইওডাইড অক পোপ আাবণে খেতনার দও মিঅিত কার 

ফেরিণ ওযাট।র্ যোগ করিলে জ্রাধণ নীলবর্ণ ধারণ করে। 

১৪২ পর্ীক্ষ!। ইহার ভ্রাবণে সীসেয় জ।বণ ধোগ করিলে হরিস্বর্ণ আইওতাইড, অঞ্চ, 
লেড, অধংস্থ হচ্খ। 

১৪৬ পরীক্ষা ।-নাইটেটে অফ্ দিল্ভারের সহিত ঈষৎ হিজাব আইওডাইত, অফ 
নিল্তার্ অধঃস্থ হ্য। 

ক্লোাহুড অবহ্ক, পোউ।লিিস্রস্ম (097018901 7065351011, 

1037)--আইওডাইড্ অব. পোটাপিয়ম্ যেরপে প্রস্তুত হয়, ইঠও দেইরপে প্রস্তুত 

হইয়া! থাকে, কেবল আইওডিনের পরিবর্তে ক্রেমিন্ ব্যহত হয়। 
পোটাসিয়স্ ব্রোদাইড. দেখিতে পো্টাসি্ম্ আইওডাইভের “দত কিন্ত ইহার 

আহ্বান উগ্র-লবণাক্ত। গোটাসিয়ম্ আইওভাইড়ের সভার ইহাও ওবধরূপে 
এবং কটোগ্রাফিতে বাবন্ধত হয়। 

১৪৪ পরীক্ষা- ইহার জ্রাবণে কোরিণ, ওয়াটার ও ক্োরে!ফম্্”যোগ করিগ। আলেম 

করিলে জধ্স্থ ফোর কর্ রকবপ ধারণ কটে। 
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পোটাসিস্ত্রম্সল্ঘগইড. (6০:9৮ 3028189)--গেটা- 
সিরম্ ধাতু গন্ধকের সহিত মিলিত ছইয়। অনেকগুলি জল্ফাইভ প্রস্তত 
করে। ফার্মাকোপিয়াতে যে সল্ফিউরেটেডজ, পটাশের (90417015090 

09689) ) উল্লেখ আছে, তাঁহ কার্ব্বনেট অফ্ পটাশ. ও গন্ধক একত্রে উত্তপ্ত 
করিয় প্রস্তুত হর়। ইহা দেখিতে পাটল বর্ণের ও ভঙ্গ-প্রবণ, সল্ফিউ- 

রেটেড, হাইড্রোজেনের সায় হুরণন্ধযুক্ত ও অতিশস্ব বিশ্বাদ যুক্ত। জলে দ্রব 
হইয়া! হরিদ্রাবর্ণের দ্রাবণ প্রস্তুত করে। ফার্মাকোপিয়াতে ইহার অবেন্ট মেণ্ট 
ব্যবন্বত হয়। 

পৌটাসিয়মের খ্বরূপ-নিরূপণ (16863 )। 

পো।ট।লিরম্ কো রাঁইভের ঘন ভ্রবণ পরীক্ষার জন্য ব্যবহত হয় !৭ 

১। গোটাপিয়মের যৌগিক পর্যাটিনদ্ তাঁর সংযোগে দীপশিখায় উত্তপ্ত হইলে শিখার বর্ণ 
বেগুণী ( ৮19166) হয়। 

২। পোটানিয়ষ্ কোরাইডের ভ্র।বণে প্র টিনিক্ কে।রাইও, (00014) যোগ করিলে 

হরিস্্রাবর্ণ দানাধিশিষ্ট বল্ কৌরাইড অধ পোঁটাসিযম্ ও পযাটিলম্ (21001,015) 

পুস্তত হয়৷ 

এ। টা্টারিক্ এসিও, সংযোগে স্বেতবর্ণ দানাবিশিষ্ট হাইড্োজেন গোটাসিয়ম্ টাটেটে 
(০:7009 ) প্রস্তত হয়। 

সে 

মোডিয়ম্ (১০৫11) ) 
মাঞ্চেতিক চিহ ০; পারমাপবিক গুরুত্ব ২৩। 

্তার্ হম্ফে ডেভি পো্টাসিয়ম্ ধাতুর আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই কিক 
দোড| হইতে একই উপায়ে দোডিক্ম ধাতু পৃথক্ করিয়াছিলেন । আজিও তড়িৎ- 
প্রবাহ সঞ্চলন দ্বার! কষ্টিক লোড! হইতে বুল পরিমাণে সোডিয়ম্ ধাতু প্রস্তুত 

হইতেছে। কার্বনেট, অফ্ সোডাকে কমলার সহিত মিশ্রিত করিয়া উদ্বধ 

করিলেও পোডিয়ম্ ধাতু বাপ্পাকারে পৃথক হয়। 

লোডিরমের যৌগিক পৃথিবীর সর্কত্ গ্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। টৈসধব 
লবণ, সাজিমাটা, চিলি দেন সোর৷ (01011 9810)606 ) প্রভৃতি থনিক্্- 

পদার্থ এই ধাতুর যৌগিক বিশেষ। আমর যে লবণ খানের মহত ব্যবহায় . 
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করি, তাহা এই ধাতুর কৌরাইভ.) উহা সমুদ্র জল ০ গরুর, গরিনাণে প্রা 
হওয়া যায়। 

আ-দপ ওও প্রন ।-সোডিরম্ দেখিতে পোটাসিযমের স্তায় উজ্জল শুতরবর্ণ 
এবং অপেক্ষাকৃত কঠিন হইলেও ইহাকে ছুরি স্বার। অনায়াসে কটিতে পারা 
যায়। জলে নিক্ষেপ করিলে অনতিবিলম্বে জল বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইডরোজেন্, 
গ্যাস্ উৎপন্ন হয় এবং সোডিয়ম্, হাইড্রোজেন ও অক্সিক্জেনের সিত মিলিত 
হইয়া কষ্টিক্ সোডা রূপে জলমধ্যে দ্রব হইয়া থাকে । শীতল জলে ফেলিলে ইহ! 
পোটাসিয়মের ন্যায় সহন্ষে জলিয়া উঠে ন| কিন্তু উঞ্ণ জলে নিক্ষেপ করিলে শীপ্ত 
জলিয়া উঠে অনাবৃত অবস্থাপ্প থাকিলে অকিজেনের সহিত সহজে মিলিত হয়, 

এজস্ত পো্টামিয়মের স্তায় ইহাকেও ভ্তাপ্থার মধ্যে নিমজ্জিত করিয়! রাখা হয় 
অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া গোডিয়ম্ অক্সাইড. (3890) এবং সোভিয়ম্ 
ডাই অক্সাইড. 0৪308) নামক ছুইটি যৌগিক প্রস্তুত করে। 

সোভিয়ম্ ও পারদ একত্রিত করর! অন্ন উত্তাপ প্রয়োগ করিলে সশব্দে 

জবলিয়। উঠে এবং সোঁডয়ম্ এমাপ্গ্যাম্ (9০৫1017 91918970) নামক পারদ 
মিশ্রণ প্রস্তুত হয়। এই পারদ-মিশ্রণ জলে নিক্ষেপ করিলে জল বিশ্লিষ্ট হইয়া 
হাইড্রোজেন্ গ্যাস উৎপ় হয়। » 

স্বচ্ছ €তাড়া (08519 9০৫৪) মঞানু 9 স্প্মোডিযদ ধাতুর 
এই যৌগিক কষ্টিকৃ পটাশের সহিত সমধন্ধাবলম্বী এবং ইহাদের প্রস্তত-কর- 
প্রণালীও একরূপ, কেবল কার্বনেট, অফ্ পোটাসিরমের পরিবর্তে কার্ব্বনেট_ 

অফ্ সোডিয়ম্ ব্যবহৃত হয়। অধুন| নেল্সনের যন্ত্র (13515050911) মধ্যে 
সোডিয়ণ ক্লোরাইডের ভ্রাবণে তড়িং-প্রখাহ সঞ্া লত করিয়া এই পদার্থ বহুল 
পরিমাণে -প্রস্তত কর। হইতেছে । এই পদার্থের সহিত জল মিশ্রিত করিয়া 
ফার্কো পিয়ার লাইকার্, সোডা ( [11007 9048 ) প্রন্তত কর! হয়। সাবান 

প্রস্তুত করিবার দ্বন্ত কষ্টিক্ সোডা গ্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 

বাব্ধলেডি ২ অনশ্কঃং তোড। (08115075815 015০9 28005 

10 1350 )--পৃর্বে এই পদার্থ লেব্ল্যাক্ষের (1.5018120 ) প্রণালী মচে প্রস্তুত 

ভুইত॥ সোড়িযস্ ক্লোরাইড .কে উগ্র: সল্ফিউরিক্ .এসড়ের সহিত মিশ্রিত 
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করিলে সল্্ফেট, অফ সোডা উৎপন্ন হয়, ইহার পর নাম সপ্ট. কেক (991৮. 
০৪19 )। এই পদার্থের সহিত পাতুরে কয়লার গুঁড়া ও চ-খড়ি যিশ্রিত 
করিয়া উহাকে দগ্ধ করিলে কার্বনেট. অফ সোড। প্রস্তত হয়। পরে জলের 
সহিত মিশ্রিত হইলে কার্ধনেট অফ সোড। জলে দ্রুব হইয়। থাকে |. 

সম্প্রতি এমোনিয়া-সোজ। প্রণালী ( 4১00080719-5009 07:90933 ) মতে 

এই পদা৫থ প্রচুর পরমানে প্রস্তত হইতেছে (বাই-কার্বনেট, অফ্ সোডা দেখ )। 

এই জবণ দেখতে বর্ণহীন, দানাধুক্ত ও স্বচ্ছ, আশ্বাদনে উগ্র ও বোদা; 

বাযুসংস্পর্শে দানাগুণির উপর একটা শুভ্র আবরণ নিপতিত হয, ইংরাঞীতে 

ইহাকে এফ্লোরেসেন্স,! 7010:53061106 ) কছে। ইহা পোটাপিয়ম্ কার্বনেটের 

স্তার় জল-শোধক্ নহে । ইহা৷ কাচ ও সাবান প্রস্তুত করিবার জন্ত.বথেই পরিমাণে 
ব্যবন্ৃত হয়। 

নবাই-কার্ধর্ধনেউ অফ ২ ডা (81০87900805 06508/ 
ব& 7005 )--বঝাই-কার্বনেট অফ পোটাসিরমের স্তায় ইহাও লোডিম্ম্ 
কার্বনেট হইতে একই উপায়ে প্রস্থত হইয়া! থাকে । 

ক্লোরাইড. অফ সোডিয়মের খন দ্রাবণে অধিক পরিমাণে এমোনিয়! গ্যাল্ 

প্রবেশ করাইয়া পরে কার্বনিক এনিড. গ্যাদ প্রবেশ করাইলে বাইকার্বনেট, 
অফ €োড়া অধংস্থ হয়। সম্প্রতি এই উপায়ে বাঁই-কার্ব্ধনেট, অফ সোডা 

বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে ) ইহা! পোঁড়াইলে কার্বনেট, অব. সোডা প্রস্তুত 

হয়। এই প্রণালী এমোনিয়! সে'ভ। গ্রণ।লী নামে অভিহ্িত। 

সোউিয়ম্ বাই কার্কনেট, শ্বেতবর্ণ, চর্ণ ব৷ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার আকারে অবস্থিতি 
করে) ইহার আস্বাদন বোদা কিন্তু উগ্র নহে; ইছ! জলে দ্রবণীর এবং যে কোন 
ভ্রাবকের সহিত একত্রিত হইলে ফুটয়। উঠে। আঁদরা যে মোড ওয়াটার 
(144007 9০৫%. চিিতা'7৩5০57০০ ) পান করি, বাই-কার্ববনেট,, অফ সোডা 

জলে ড্রব করিয়া যন্ত্র সাহায্যে তন্মধো কার্বনিক্ এসিড. গযান্ সহজ না চাপের 

চতুগ্ুণ অধিক চাপে প্রবেশ করাইয়। তাহা গ্রস্ত হয়। ইহার লজেঞ্জ, (.02917209) 
ওঁধধার্থে ব্যবহৃত হয়। 

বোল্লান্সি, (90195) 8190186 ০6 ০01002) 95730, 

707830)--দোহাথ। তিববৃত হইতে ভারকবধে আনীত হয়। টন্বানি প্রদেশস্থ 
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কতকগুলি হথে বোয়াসিক্ এলড. প্রচব পরিমাণে প্রাণ হওয়া ধায়) & উস 
হেব জল কার্ব্নেট, অফ সৌভিরণ্ সংযোগে নক্ষান্ায় করতঃ গুদ “করিস রী 
বোরাক্স, প্রস্তত হয্ব। 

সোহাগ বর্শহীন, দানীযুঞ্ঞ, ক্ষার-প্রতিক্রিয়া-সম্পন্ন ও আস্বাদনে বোদ!। 
শীতল অপেক্ষা উষ্ণ জলে অধিক পরিমাণে দ্রবণীয়। 

সোহাগ। পোড়াইলে প্রথমতঃ স্ফীত হয়, পরে অধিকতর উত্তাপ প্রয়োগ 
করিলে উহ! গলিয়া কাঁচের স্টীয় শ্বচ্ছ হয়। সোহাগ! পুড়িয়। স্ফীত হইলে 
উহাকে সাধারণ ভাষায় “মোহাগার খই” কহে। লোহাগা গ্নিসেক্গিন্ 
€015০5109) ও মধুর সহিত মিশ্রিত হইয়! ষথাক্রমে গ্লিসেরিনষ্ ধোরাসিন্ 
(015০9710000 7018013) ও মেল্ বোরাসিম্ (0161 9০018019) নামক ট্ই্া 

ওঁষধ প্রস্তুত করে এবং উহার। বাহ্িক প্রয়োগের নিমিত্ত ব্যবহৃত হুয়। 

১৪৫ পরীক্ষা । একটি কট পাতে সোহাগ।-চুর্ধ রাখিয়। উগ্র সগফিউরিব এপিতের সহিত 
উত্তময়্গে মিশ্রিত ফয়তঃ উহাতে সুয়।-সার যোগ করিয়া! অস্থি সংযোগ করিলে সুরা-সার হগিঘ 

শিখা ধারণ করিয়া! গলিতে থাকে ॥ সল্ফিউরিক্ এসিড. সীহাধো বোয়ানিক্ এসি, সোহার্গা 

হইতে পৃথক্ হইয়। শুরা-স।রে আব হয এবং ঘলবার লমন শিবা ক সবুররবর্ণে রকফিত কয়ে! 

সেলাই, ০০ তনাড়িক্রঙ্ (010107775০1 9০0৫1272) 

1901) এই লবণ আমর! খন্ডের সহিত ব্যবহাঁয় করি । টান্ধব লবপর্পে ইহ! 
খনির মধ্যে অবস্থিতি করে এবং কতিপর্ন প্রত্র বণ ও সমুদ্র জল হইতে ইহ! শ্রচূর 
পরিমাণে গাঁপ্ত হও ধার) সমুদ্র জলে শভকন। ৩ ভাগ খাঞ্জ-লবণ থাকে । সগুহ্র 

জল শুক করিয়া ধে লবণ প্রস্তত হয়, তাহাকে “্পাও।” লবগ কহে। ইহা বক্ষে 
বিশেষ নূতন কিছু ঘলিবার নাই। 

১৪৬ পরীক্ষা । ইহার ভাবে নাইটে অঞ্চ সিল্ভার যোগ করিলে শ্বেঙবণ ক্োরাইও, 
উষ সিল্ভার্ অধংন্থ হয়। এই আব: পদার্থ এমো দিযে সহজে উথপীয়। 

ক্রোম্মাইড. আহ োভিক্ঙ্স 091975185০৫ 9০৫1888) 
[ঘ৪3:)-- ইহা প্রস্তত্কঃণ প্রণালী ঠিক পোটালিয়দ্ জোমাইডের ভয়, কেবল 
ফিক পটাসের পরিবর্তে কষ্টিক্ সোঁড। ব্যবন্ধত হয়। ধর্ম সম্বন্ধে ইহা পো্টাসিরস্ 

জৌমাইিডের অনুন্ধপ। 
অনাইনডডাইভ. অঙ্ক, স্লো ডিস (5383৩ ০৫ 5০01৫। 

৪ 
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121) -ইহায় প্রস্তত-করণ প্রণালী ঠিক পোটানিয়ম্ আইওডাইডের ভ্কাঁর, কেবল 
কহিক্ পটাদের পরিবর্তে কিক সোডা ব্যবহৃত হয়। ধর্ম সম্বন্ধে ইহ! পোটাসিয়ম্ 
আইওডাইডের অনুরূপ । 

উাউ” ন্সেউড, লো ড। (81056 ০1 9০01000 চা 0069801, 
[২০076115901 18100,ল,09,4ল৭ ১০)--এসিড টারট্রেটু অফ পোটাসিয়্ 
ও কার্বনেট অঞ্ সোড। জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ ফুটাইয়। ছ।কিতে হইবে) 
পরে ছাঁকিত দ্রাবণ ঘন করিয়া লইলে এই পদার্থ দানার আকারে পৃথক্ হইয়! 
পড়ে। 

ইহা দেখিতে বর্ণহীন, শ্বচ্ছ, দানাযুক্ত, জলে সহজেই দ্রবণীয় এবং আঁস্বাঁদনে 
লবণ।ক্ত ) দগ্ধ হইলে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। 

স্লোড্ডিম্রম ন্নাইক্্রেউ ২ ( বা 01 5০01910) বিজাব05 )-- 
আমেরিকার অন্ডঃপাতী পেঞ্ু ও চিলি প্রদেশে ইহ পর্যাপ্ত পরিমাণে ভূ-গর্ভ 
মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া! যায়। নাইটিকৃ এসিড. ও সোরা প্রস্তত-করণ এবং 
জমিতে সার দিবার অন্ত আমেরিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে ইহার আমদানি 
হইর। থাকে। 

স্োডিস্মম্ম ত্তন্ফ্েউ, € 581101)865 ০ 9901017) 13%2501) 

[2290 )--সোডিয়ম্ ক্লোরাইডের সহিত উগ্র সল্ফিউরিক্ এপিভ. মিশ্রিত 

হইলে এই পদার্থ উৎপন্ন হয়। ছা! গ্রবার্ম সল্ট, বা সপ্ট. কেক (0180)95 

881৮ 0 916০91৩ ) নামে পরিচিত। লেব্ল্যাঞ্কের রানী মতে কার্ধনেট, 

অফ. সোডা. প্রস্তত-করণ সময়ে ইহ! উৎপন হইয়া! থাকে । এই? পদার্থ গঁৎধার্থে' 
ববন্ৃত হয়। 

০লোডিম্সম্ম ছাপ উ 0৮4 0৫ 9০00107, 13%977190) 

1217209) ইহ! অস্থি-ভপ্ম হইতে উগ্র সল্ফিউরিক্ এসিড. ও কার্কনেট, অঙ্ক. 
সোডা সংযোগ্গ প্রস্তত হয়। 
4০ এই পদার্থ স্বচ্ছ, বর্ণহীন, দ্ানাযুক্ত ও আস্বাদনে লবণাক্ত এবং জলে 
সহজেই দ্রবনীয়। 

মো(ডয়মের উপাকিলিখিত যৌগিক বাতীত সৌডিয়ম হল্ফাইট, 
€:8001001 50171)166 )) সোডিয়ম্ আেশাইট, (150716৩ ০1 $008 ), 



এমোনিয়ম্ যৌগিক । তন 

সোডিয়ম্ হাইপো-ফদ্ফাইট৬ 9০001017 [3520-00990719) ), সৌঁডিয়দ্ 

সিপিকেট, (5০৫1015 9111096 ) ও সোডিয়ম্ হাইপো।-সল্ফাইট. (9০৫1001 

7০-3019106 ) প্রশ্থতি অপর কতিপয় যৌগিক আছে, কিন্ত সে গুপি 

উধধার্থে তাদৃশ আবশ্তকীয় নহে বলিয়া এস্থলে তাহাদিগের আলোচনা 

কর! গেল না। 
সোভিরষ্ ধাতুর ক্বরূপ নিরপণ (1589) । 

সোভিয়ষ্ ক্লোরাইডের ড্রাবণ পরীক্ষার জন্ত ব্যবহৃত হয়। . 

১। মেটাক্টিহণিক্ এদিভ, সংযোগে শ্বেতবর্ণ মেটার্টিমনেট, অব. লোড প্স্তত হুয়। 
ইহাই সোডিয়ম্ ধাতুর একমাত্র জলে অন্তরযণীয় যৌগিক । 

২। সোভিয়মের যৌগিক দীপশিখার উত্তপ্ত হইলে শিখা উজ্বল হরিপ্রী বর্ণে রঞ্রিত হুছ। 

এমোনিক়ম্ যৌগিক (20010001017 5816 )। 

এ পর্যন্ত এমোনিয়ম্ ধাতব আকারে প্রা হওয়। যায় নাই। তিন 
প্রাবকের সহিত মিলিত হুইয়৷ ইহার যে সকল যৌগিক প্রস্তত হয়, তাহায়! 

পোটানিয়ম্ ও পোডিয়মের যৌগিক সমূহের সহিত অনেকাংশে পমধর্থাক্রাত্ত। 
পোটাপিয়ম্ ও সোডিরস্ ধাতুর যৌগিকে উক্ত ধাতুছয়ের পরমাণুর পরিবর্তে 
এমোনিয়মের পরমাণু সমভাগে সংযুক্ত হইলে এমোনিয়ম্ ধাতুর তদনুব্ধপ যৌর্গিক 

প্রস্তত হুয় এবং এই কারণেই পোটানিয়ম্ ও ফোডিয়মের হায় এমোনিয়ম্ ও 

একটা ধাতু বলিয়া অনুমিত হইয়া! থাকে। 
সোডিগম্ এমাল্গ্যামের স্তার এমোনিয়ম্ এমাল্গাাম্ নামক একটী ধাতৰ 

আকারের পারদ-মিশ্রণ প্রস্তত কর যাইতে পারে। এমোনিয়ম্ ক্লোরাইডের 
দ্রাবণের সহিত সোডিগম্ এমাল্গ্যাম্ একত্রিত করিলে উহ৷ অতিশয় শ্রীত হইয়া 
দ্রাবণের উপর ভাদিতে থাকে ) এই লঘু ও স্কীত পদার্থ ই এমোনিয়ম্ এমাল্গ্যাঙ্। 

ইহা লীস্রই এমোনিয়া। হাইড্রোজেন এবং পারদ এই তিন বিভিন্ন পদার্থে বিশ্লিষ্ট 
হুইয়া পড়ে | অন্তান্ত ধাতুর স্তায় পারদের সহিত মিণিত হুইপ একপ এমাল্গ্যান্ 

গ্রপ্তত হয় বলিয়। এমোনিয়ম্কে একটা ধাতু বলিয়! অনুমান করা যার । 

াইব্কন্ল একস্সোনিস্্রা কউ ম্িল্ু (0৭0০৮ £120008 
[০0761০7)---এমোনিকা! গাদ্ জলে পরব করিয়! এই পথার্থ গ্রশ্তত হয়। নিয়লিখিত 

উপারে ইহ গ্রস্ত কর। যায়। এমোন্যম্ ক্োস্াইড্ (নিসাদল) ও কলিম 
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লোড গাছে এক্তে দিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিবে এযোনিয়! গ্যাস নির্গত 
ঘুর; এই গ্যাফ্ তল বলে প্রবেশ করাইলে উপরোক্ক ভ্রাবণ উৎপূর জ। 
উহাতে পতকরা ৩২.৫ ভাগ এমোনিয়! গ্যাস থাকে । 
এই ভ্রাবথ বর্ণহীন ও অতীব উট্রগন্ধ-বুক্ত$ অনাবৃত অবস্থায় রাঁধিলে ই! 

হইতে এমোনিয়। গ্যাস নির্গত হইতে থাকে । যে বোতলের মধ্যে এই পণ 
থাকে, বরফ জলে উত্তমরূপে শীতল করিয়। তাহার ছিপি খোল! উচিত; অগাব- 

ধানে বোতল খুলিলে ছিপি উড়িয়া এমোনিয়ার দ্রাবণ এত জতেজে 'বহির্গত 

হইতে পারে যে উহ্থারু উগ্রগন্ধে নিকটস্কিত লোকের শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু পর্য্যস্ত 
ঘটিবার সম্ভাবন।। 

এই দ্রাবণ উপ্রক্ষার-প্রতিক্রিয়।-সম্পন্ন ) ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন দ্রাবক যোগ 

করিলে এমোনিয়ার ভিন্ন ভিন্ন যৌগিক প্রন্তত হয়। ইহার একভাগ, ছইভাগ 

ড্োপ্রা্ট কর। জলের নহিত মিশ্রিত করিয়া! ফার্মাকোপিয়ার লাইকর্ এমোনিয়। 

প্রস্তত্ত হয় এবং তিনভাগ অপিত, তৈলের (01159 011) সহিত মিশ্রিত হুইয়! 

লিনিমেপ্ট, এমোনিয়। নামক মালিশের গুধধ প্রস্তুত হয়। ম্পিরিটাস এমোনি 
ফিটিডান। (90101103 4১101700190 10901005 ) নামক আর একটা ওধধও 

এমানিয়ার ভ্র/বণ হইতে প্রস্তুত হয়। 
বচান্ব্ননেউ ২ত্বম্ক ২এনমোনিন্সস্ (08000086 78751 

আগ []ান। 1,০00, )-. ্ লীরাইড অফ. এমোনিয়ম্ এবং চা-খড়ি একব্রিত্ 
করিয়া উত্তাপ প্রয়েগ করিলে এই পদার্থ বাঞ্প।কারে উখিত হয়; পরে ভুহাকে 
শত্ুণ করিলে দান। বাধে। 

টু বর্ণহীন্, দানাযুক্ধ এবং আঁম্বাদনে উগ্ত? ইহা হইতে এমোনিয়ার গন্ধ 
বিগত হয়। ইহ। ক্ষার-প্রতিক্রিরা-ষম্পন্ন এবং জলে সহজেই ড্রবনীর। ধেকোন 

জাবকের সহিত একত্রিত হইলে স্ফুটন হুইর! ভ্রব হইয়া! ঘায়। প্র্যাটিনম্ পাতের 
উপর রাখ্কি। উত্ভাপ প্রয়োগ করিলে ইহ! শ্বেত্তবর্ণ ধৃমাকারে উড়িয়। যায়, কিছুমার 
অবশিই থাকে ন1। 

স্পিরিট এমো]ন এরোম্যাটিকাস্ (901876 4,10017000190 47920801008 ) 
লায়ক যে উত্তেজক ওষধ সর্বাদ! ব্যরনৃত হয়, তাহ কার্বনেট অফ. এমোনিয়ার 

সরি সহ অক পদধার্দ মংষোগে প্রন্তত হুইন্ক। থাকে। 



এমোনি়ম্ যৌখিক। ৩৪৯ 

 জান্লাহীড় আম্ক এমানিক্সস (081০549 ০640/000 
01, বা ,01- নিসাদল)_.কোন্ গাম্ প্রস্তুত করিবার সময় বে গ্যান্ লিকার্ 
(983 [10507 ) ভৎপর হয়, তাহার সহিত কলিচুণ যোগ করিয়া! উত্তাপ 
প্রয়োগ কৰিলে এমোনির গ্যাস, প্রস্তুত হয়ঃ এ গ্যাস, জলমমিশ্রিত্ত হাইড 
ক্লোরিক্ এলিডের ম্যযে প্রবেশ করাইয়া উক্ত ভ্রাবণ শু করিয়! হইলে নোলিমনু 
ক্লোরাইড, প্রন্থৃত হয়। 

:  যুন্ফেট্ অফ. এমোনিয়! ও সোডিরম্ ক্লোরাইড, একৰে মিশ্রিত করিয়! উন্ত% 
করিবোও এই লবণ শ্বেতবর্ণ ধৃষাকারে পৃথক্ হই আইসে। 

ইহ! দেখিতে শ্বেতবর্ণ, ক্র দানা ঝ| লক্ববান আশযুক্ত ( [1)1093 ), জলে 

সহজেই ভ্রবণীয়, ভ্রব হইবার সময় সমধিক খৈত] উৎপাদন করে। ইহা আহ্বানে; 
লরগাক্ ; পোর্ডাইলে শ্বেত বর্ণ ধুষাকারে একেবারে উড়িয়া! বায়। | 

ক্রোমাইড অহ এহকসনিস্্ম্.(97001৫5 0 /0000001- 

আহা) বান ।137)-- এমোনিয়ার ড্রাবণ হাইড্রোবোমিক্ এসিড. সংযোগে নক্ষারায় 

করতঃ উত্তাপ প্রয়োগে শুফ করিয়! পইলে এই পদার্থ প্রস্তত হয়। 

ইহা জলে দ্রবশীয, দেখিতে বর্ণহীন ও দানামুক্ত এবং আন্বাধনে উগ্র 

লবণাক্ত । 
এস্মোনিক্রম্ এটিনিটেউ, (4০906 ০ 400900102, 

টন £09170509 )-্ার্বনেট অফ. এমোনিয়ার সহিত এসিটিকু এসিড, 
মিশ্রিত করিয়। ভ্রাবণ নক্ষারাস্ন করতঃ শুদ্ধ করিয়। লইলে এই যৌগিক প্রত্কৃত 

হয় 
এই পদার্থ ব্ণৃহীন ও গন্ধবিহীন, ইহার আস্মদন লবণাক্ত এবং ইহ 

নক্ষারাক্ন-প্রতিক্রিয়া-মল্পন্ন ( ৩৪৮৪] )। চোলাই কর! জলের সহিত বিশ্রিতু 

করিয়া! ছ্ইলে লাইকার্ এমোনিয়া এসিটেটিস, গ্রত্থত হয়) ইহা নাধারণতঃ 

জরেবু ত্রধরূপে ব্যবস্থত হই থাকে । 

এস্মোনিক্সহ্ম লাহ্রেউ, (0108তে ০৫ 00এ্ [বা ল5 
0577507)-_-এমোনিয়ার উগ্র জ্রাব্গ দিষটিকু এসিড, সংযোগে নক্ষারমি 
করিয়। শুদ্ধ করিয়া লইলে এই পরর্থ গ্রস্ত ত হ্য়। 

. ক্ষামরা জে যে জাইকার এমোনিজ। সারিটরটিন, নামক ৬38 বাবুর 



৩১০ রসীয়ন-সুত্র। 

করিয়। থাকি, তাহা এই যৌগিকের সহিত জল মিশ্রিত করিব! প্রপ্তত কর! 
ছয়। 

এমোনিন্স্ লাইন্রেউ, (8606 £0000102) 

4২০09 )-জল-মিশ্রত নাইটিক্ এপিডের সহিত এমোনিয়ার দ্রাবণ মিশ্রিত 

করিয়া! নক্ষারাম করতঃ শুফ করি লইলে এই পদার্থ প্রস্তুত হয়। 
ইহ! দানাযুক্ত, জলে সহজেই দ্রবণীয় ও জলশোধক। ২৩৯০ তাপমাত্রায় 

উত্তপ্ত হইলে ইহা হান্টোৎপাদ ক. গযাদ্ (10005 08%109। 1802101178 ৫৪3) 

উৎপাদন করে। 
এম্মোনিহ আস ফন্দি ২5099010865 ০ /১001001010172, [নু ।]5 

[7704 )--এমোনিয়ার উগ্র দ্রাবণের সহিত ফক্ষরিক্ এসিডের ঘন দ্রাবণ 

মিশ্রত করিয়া শীতল করিলে স্ষটিকাকার পদার্থ অধস্থ হয়। ইহ! শু করিয়। 
লইলে এমোনিয়ম ফন্ছেট্ গ্রস্ত হয়। | 

- ইছা দানাবিশিষ্ট ; অনাবৃত অবস্থার থাকিলে উপরে একটী শ্বেতবর্প আবরণ 

পতিত হয়। ইহা জলে দ্রবণীয়। 

একস্মোন্িন্ডঙ্ম্ শলভন্ক্কেউ ২ (১1017981506 41010901010177) 

[বান ।1,909+ )--গ্যাম লিকারের (085 10007) সহিত সল্ফিউরিক্ 

এসিভ্ মিশ্িত করিয়া নক্ষারাম্ন করতঃ শু করিয়। লইলে এই পদার্থ প্রস্ত ঠ হয়। 

ইহ] দাঁনাযুক্ত, জলে সহজে দ্রবনীয়। ফটুকিরি প্রস্তত-করণ ও ভূমিতে দার 
দিবার নিমিত্ত ইহা! প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 

এক্োনিনক্ধ্ সল্ফাইভং (২1109 ০৫ 40000, 
[খান] )--সল্ফিউরেটেড, হাইড্রোজেন গ্যাস্ উগ্র এমোনিয়ার দ্রাবণে 
প্রবেশ করাইলে এই পদার্থের গ্রাবণ প্রস্তত হয়। ্ 

ইহ! দ্রাবণ গীতবর্ণ স্বচ্ছ ও হর্ণন্ধযুকত। ইহা! ধাতু পরীক্ষার নিগিত্ত পরি- 
চায়ক (7০-৪8০0$) রূপে ব্যবন্থত হ়্। লৌহ প্রতৃতি ধাতুর যৌগিকের মহিত 
একজিত হইলে জলে অদ্রবণীয় উহথাদিগের সল্ফাইড, অধচস্থ হয়। 

এযোনিয়ম্ যৌনিকের স্বরূপ নিরপণ (1:55 )। 

এমোনিক্ম্ কৌরাইডের ঘন জাবণ পরীক্ষার জন্ত ব্যবহৃত হয়। 
৯)-ফস্ফেট ও বোরেট, এই ছুই যৌগিক হাতীত এযোবির়মের অপর সকল যৌগিক 



লিখিয়ম্।* ৩১১ 

পযাটিনম গাতের উপর গাখিয়া পোড়াইলে ধুমাকায়ে উড়ির| যায়, কিছুমাত্র অবশিষ্ট 
খাকে না। 

২ ঈটাটিনিক কৌেরাইভ, সংযে।গে হয়িজ্রাব দানাবিশিষ্ট এসেনিয়দ্ ও পাটিনমের ড বল্ 

কোয়াইড. প্রস্তুত হয়। 

৩। টার্টারিক্ এসিড, সংযোগে খেতবর্ণ দানানুক্ত হাইড্রেজেদ এখোদিয়ম্ টার্টেট, 
প্রস্তত হয়। 

61 কষ্কু সোডা খ| গটাশ্ অথব! চুণ সংযোগে উত্তপ্ত হইলে এখোনিয়া। ঈা?স্ রগ 
হয়। ইহার অন্তিস্ব গন্ধঘারা এবং ভিজ! লাল বিটমস্ ক।গজ নীল করিবার গুণ দ্বারা জানাযায় । 

€। নেত্লারের জ্রাবণ (3698191”8 8০0171021) সংযোগে এমো নিয়ম যৌগিকের গ্রাবণ 

পাটলব্প ধারণ করে। এমোনিয়ার পরিম।ণ অধিক থাকিলে পাটলবর্ণের পদার্থ অধংস্থ হ্য়। 

লিখিয়ম্ (1-16)1000 ) 
সাধে তিক চিহ 22, পারম।ণবিক গুরুত্ব ৬.৯৪। 

দ্রধীতৃত ( চ11590 ) ক্লোরাইড. অফ, লিখিয়মে তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চানিত 
হইলে উক্ত লবণ বিশ্লিষ্ট হয় এবং লিথিকম্ ধাতু পৃথক্ হুইয়! পড়ে । , 

ব্রন শু শর্শ--লিখিয়ম্ ধাতু দেখিতে শুভ্রবর্ণ, ওজনে অপর লকল 
ধাতু হইতে লঘু। এই ধাতুব যৌগিক পৃথিবীর সর্ধঅই অল্প পরিমাণে গ্রাণ্ত 
হওয়া বাঝ। ইংলগ্ডের অস্তঃপাতী কর্ণোয়াল্ প্রদেশের একটী প্রত্রবণেব জলে 

লিখিষম্ নলৌঃাইডলামফ এই ধাতুর যৌগিক এচুর পরিমাণে দ্রব থাকিতে দেখ! 
যায়। এই ধাতু রক্ত, স্তন-হদ্ধ গুভূতি শরীরন্কিত তরল পর্দাথেও স্বল্প পরিমাণে 

অবস্থিতি করে। লিথিঃম্ ধাতু জলে নিক্ষেপ করিলে ভাসি! উঠে। 
বন্বধন্লেউ, অনয, ভিশথিলক্ম (0819920905০ 1101002) 

1:19009)--ইহ1 খ্েতধর্ণ চূর্ণ অথব। হুড ক্ষুদ্র দানার আকারে গ্রাণ্ত হওয়া 

ধায়। ইহ!ক্ষার প্রতিজিরা-সম্পর্ ; জলে যাদান্ত পরিমাণে অবণীয কিন্তু কার্বনিক্ 
এসিড. মিলিত জলে অধিক পরিমাণে ভ্রব হয়। 

বাত এবং খাতরী রোগের চিকিৎসার ' নিমিতব আমর! যে লিখিয় ওয়াটাগ্ 

(14875 5৪05) ব্যবহার করি] থাকি, কার্বানেট, অফ, লিধিকম্ জলে জব 
করিয়া হম্মধ্যে কার্ববনিক্ এনিও, গান সমধিক চাপে প্রবেশ করাইয়া তাহ! 

প্রস্তুত হয়। 



৩১২ রসয়িন-পৃ। 

অনাইট্রেউ, অহ, লিলিখিস্রম (010905০1401, 

[150617507)41750)--কার্বলেট অফ. লিখিয়গ, লিটিক্ এসিড. এবং জল 

একজে মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করতঃ গুফ করিয়া! লইলে এই পদার্থ 
প্রস্তত হয়। 

ইহ! দেখিতে শ্বেতবর্ণ চুর্ণাকার, জলে সহজেই দ্রবণীয় এবং জল-শোধক ; 
দগ্ধ হইলে ক্ঃবর্ণ ধারগ করে। 

লিখিক়ষ্ ধাতুর ম্বরপ নিকপণ (1989 )। 

এই ধাতুদ্ধ যৌগিক দীগ(শিখান উত্তপ্ত হইলে শিখ! গাঢ় রক্তবর্ণে রপ্রিত হয়। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
স্পা ভ ০ প্প্প 

ক্যাল্সিয়ম্ (09101028 ) 

সাক্কেতিক চিহ্ন ০৪1 পারমাণবিক গুরুত্ব ৪.৭ । 

এই ধাতু কার্বনিক্ এসিড সল্ফিউরিক্ এসিড. ও ফস.ফরিকু. এসিডের 

সহিত মিলিত হয়! যথাক্রমে কার্বনেট, সল্ফেটু ও ফল.ফেট রূপে ভূ-স্তর মধ্যে ও 
পৃথিবীর উপরিভাগে অবস্থিতি করে। স্বভাবজাত খনি পদীর্থাইগের মধো, 
চ1-খড়ি (01891 ) এই ধাতুর কার্বনেট, জিপসম্ (0509075) এই ধাতুর 

সল্ফেট এবং বোঁন্ আর্থ, (8০79 6210 ) এই ধাতুর ফল.ফেটু। 

ক্যাল্পিয়ম্ ক্লোরাইড. বা! আইওডাইড, তড়িত-প্রবাহ দ্বার! বিশ্লি্ হইলে 
ক্যাল্সিম্ ধাতু যৌগিক হইতে পৃথক্ হইক্কা! পড়ে । 

অ্বলপ ও শিষ্ডা ।--ইহ। দেখিতে শুনবর্ণ, বারুমধ্যে থাকিলে শী্রই 
অক্সিজেনের সহিত মিলিত হয় এবং লমধিক উত্তাপে অত্যুজ্জণ আলোক বিকীরণ্ 
করিয়। জলিতে খাকে। এই মিলনের যশ স্বন্ধশ ক্যাল্পি্সদ্ নলক্সঈড, ঘা 
চণ (090) প্রস্তত হয়। এই ধাতু সহজ তাপ-মাত্রায় জলকে বিশ্লেষণ করিতে, 
সক্ষম । 

ল্যাল্লিস্ত্রম্ম্ সন্নব্সাহইড, লা উপ (09101 11005, 0০)--, 
ইহ। সাধারণতঃ পাডুরে চুণ ব। বাখারি চুণ নামে প্রসিদ্ধ | . চা-খড়ি, লাইন্ কেন, 
ঝিনুক ব অন্ত কোন প্রকার কার্কনেট অফ. লাইম্ দশ হইলে এই পদার্থ প্রন্থত 

হ॥। ইহ! দেখিতে গুভ্রবর্ণ, উত্তাপ সংযোগে গলির বার না মুখের অন্যন্তরে 
কিখব! শরীরের অপর কোন স্থানে লাগিলে এর সক্ল স্থান ক্ষত হ্যা বাস : চুণ 
জলের সহিত একত্রিত হইলে সত্বর উহার.সহছিত মিলিত হয়; এই মিলনের লময় 
এত অধিক তাপ উৎপন্ন হয় যে ঝল রীতিমত ফুটিতে খাকে | এই জল-মিশ্রিত 
চুণকে কলিচুণ (9187:90 1709 ) কছে। 

: চুপ জলে অল্প পরিন্ঠণে ড্রবনীয়। জলের সহিত ধ্তই অধিক পরিমাণে, 
চুপ মিশ্রিত, কর! বাক্টক না. কেন,, প্রতি আউদ্ধা, জলে অর্ধ এেণের অধিক 

5ও 
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চুণ দ্বৰ থাকিতে পারে ন।। আমর! যে চুণের জল (15100 02105, 11186 

৪:০৫) তধধার্থে বাবহার করি, তাহী। কলিচুণ ও চোলাই কর। জলের 

মিশ্রণে উৎপন্ন । কলিচুগ ব! চুণের জল সহজেই কার্বনিক্ এসিড, গ্যাসের 
সহিত মিলিত হয়। একটা কাচ পাত্রে স্বচ্ছ চুগের জল অনাবৃত অবস্থায় 

_রাখিয়। দিলে প্রথমতঃ উহার উপরে এক খণ্ড সর ( মন ) ভাসিতে দেখা যায়, 
পরে সমস্ত দ্রাবণ ক্রমে ক্রমে ঘোলা হই যায়। ইহার কারণ এই যে উক্ত 
জ্রাধণ কাযুস্থিত ক্ষার্ধনিক্ এপি, গ্যাল্ গ্রহণ করিয়া কার্ধানেট, অফ, 
ক্যাল্সিরম্ মার্ক জলে অদ্রবীয় খ্বেতবর্ণ লবণ প্রস্তুত করে, সুতরাং সচছ 
্রার্থিণটা খোলা গধায়। 

স্বগাির্ধিন্েউ, অবস্ এয ল্সিস্বম (081002965 06 081010102, 

0৪০০১)--প্রক্কতি-মগুলে চা-খড়ি, লাইস্ ষ্রোন্ এঁভূতি বিতিন্ন আকারে অই 
পঙ্র্থ পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংলগ্ডে চা-খড়র কত ক্ষুদ্র পর্বত 
বিশ্ুর দেখিতে পাওয়। যায়। ' 

গরতথ্যতীত অনেকানেক লমুদ্রচর প্রারীদিগের শরীরের বহিঃস্থ কঠিন আবরণ 
এষ পরীর্থ হার! নির্শিত ইত) প্রবাল (00121), শঙ্খ, শুক, শুক্জি প্রস্ততি 
ইহীর উত্কৃষ্ট দৃষ্ঠীন্ত স্থল। চিংড়ি, কাকড়া ও ডিমের খোলার এই পদার্থ 
যবে গরিমীদে আছে এবং পৃথিবীর স্থানে স্থানে এ্রই পদার্থ খার্বল্ প্রন্তরের 
আকারেও প্রাপ্ত হওয়া বার। এই প্রপ্তর দ্রাবক সংযোগে ফুটা কার্বনিক্ 
এসিড, গীঁস্ উৎপদদিন ঝরে এবং এইকপেঁ আদিরা সেরা, ওয়াটার প্রতি 
পানী গ্রস্তুত করিবার নিমি এই গ্যান্ প্রাধ হইর। থাফি। 

ফাকে অফ, ক্যাল্সিযম্ জলে অদ্রবর্মীয়, কিন্তু কার্বানিক্ এদিড. সাহাধো 
কিরইপারিমা্দে ভব হইয়া জলের অস্থারী কাঠি উৎপাদন করে। 
" জ্ীটা প্রিগারেটা (0198 075081509-5060216 00818 ) নীমক 

বে ধদাঁধ ঠধধরীপে ব্যবর্ধত হয়, তাহা অতি হুশ টা-বড়ি ৮.৭ গেবিতে 
শত ও আধীদিবিহীন। ইঞ্থী যে কোন প্রাবকের মছিত একত্রিত হইলে 
ফুটিয়া উহাতে দ্রব হইয়া! যায় এবং কার্বানক্ এপি গ্যাঁদ গর্ত হর্জ। ইহার 
সাত দারুচিযি, জায়ফগ, শবর্গ, ছোট এলাইঠ, ও টিপ্স একরে নিশ্রিত করিয়। 
এরিক ১ গউিভাঁর্ (20158 ৫৫5৮৪ 800%2085) প্রস্ধউ হঈ। গ্রে 
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পাউডার (0155 0০৮৩:--7758718 ০৪7 0565) গ্রডুতি অপুর রুঝেকটা 
ওবধও চা! খড়ি হইতে প্রস্তুত হয়। এই খবধগুলি গ্রধানতঃ উদরাময় রোগে 

" ব্যবহৃত হট্র! গাকে। 

১৪৭ গদীক্ষ1।--চ1-খড়ি এক ই টেষ্ট টিউবে রাঁখিক উহাতে জল-মির্থিত্র হাইডে।ঝে।রিক্ 

এসিড যোগ করিলে উহ! ফুটিয়! উঠি! কার্ধধনিক্ এপি, গাস্ নির্গত হয় ; এই গ্টাস্কে চুখের 

বলের সহিত মিশীইলে উছ। ছুধের হত যাদ| হইয়া যার । র 

জোসন্াইড. আক্ক, ব্স্যাভনভ্বিল্াক্য ( 077101102 ০01 ০8101808, 

09015১97750 )--চা-খড়ি হাইভ্রোক্লোরিক্ এবিডে ডুব রুরির! এই পষ্থার 
গুস্তত হর । 

উহা দেখিতে শ্বেতবর্প, দানাযুক্ত, জলে সহথেই আবণীয় এবং জর/নিয়ে৪ 
ড্রব হইয়! থাকে। ইহা। একটী প্রবল, জহ-শোয়র পদার্থ? অনারুত ক্ববস্থায় থাকিলে 
বাহু হইতে জহা শোধণ করি! প্রথমতঃ আর হয়। পবে একেবারে গরণির! মায়। 

ইহার জব-শ্বোষকত। ৭৭ মাছে বলিয। হোবরেটারিতে ডেনিক্ট।রে স্ম্কি ইক 
এমিডের ভ্তার বাব্ধত হয়) কোন স্যার্জ রস্ত গুফ করিতে হইবে উহা 

ক্যাল্ন্যিম্ ক্লোরাইভের লহিত কুদ্ধ কাচপাত মধ্যে রক্ষিত হয়| 

ক্েগালাইড. অহ াইজ্ম্ (01919119596 14056) (8018, 

0801898--ইহার অপর একটা নাম ললীচিং পাউভার্ (8152০1:108 চ০৮- 

067)। ক্লোরিণ, গ্যাসের বর্ণনাকালে ইহার সবিশেষ উল্লেখ কর! গিয়াছে, হৃতরাং 

এন্থলে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবস্ক। ইহ! জলে মিশ্রিত করির! ফার্খা- 
কোপিয়ার ক্লোবিণেটেড লাইমের দ্রাবণ (14000: 09109 01101179059 ) 
প্রস্তুত হয়। 

এই পদার্থের ওধধার্থে ব্যবহার অতি বিরল। ইহা সংক্রামকতাঁনাশক 
(10151150020) এক্স ইহ! সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যকির্িগের বাস-গৃহ ও 

বন্তা্দে পরিষায়করণে বাবন্ৃত হয়। 

মক উ, কন বব. তলা হস (21০900815 31 2410৩, 088080115) 
স্“্জস্থি-দশ্ম ছাই্াক্লোরিক এলিডে জব করিনা! উদ্াতে এমালিগ়া যোগ হছিলে 

করিরে এই পদার্থ অধংচ্ছ হই পড়ে । 

ইহ! দেখিতে গুভ্রবর্ণণ জলে একেবায়েই অগ্রব্ণীয় ) অল-মিতরিত নাটিটি ক 
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এসিডে বিনা প্কুটনে ইহা ভ্বব হইয়া বাঁয়। ওধধরূপে ইহার ব্যবহার অতি 
বিল। 

হাইপো-কস্ফাইউ. তন্ব লাইইঙ্য (17570-01005017169 0% 

11706, 05812175099) ফম্ফরস্, কলিচু এবং জঙগ একব্রিত করিয়। উত্তাপ 

প্রনোগ করিলে এই পদার্থ ওস্তত হয়। 
ইছ! দেখিতে শ্বেতবর্ণ, দানাধু্ত, 'আন্বাদনে তিক্ত, জলে অধিক পরিমাণে 

দ্রব' হয় লা, স্ুরা-লারে একেবারেই অগ্রবলীয় । এই পদার্থ ফেলোস্ সিরাপ্ 

(75110%:5 917) প্রভৃতি করেকটা প্রপিদ্ধ গধধের প্রধান উপাদান। 

শনভন্স্বে্উ, অন, ক্যাল্লিল্স্ (১010017905 0 ০8101000 

0৪504 )--এই পদার্থ জিপ্সম্ (395007 ) প্রভৃতি খনিজ-পদার্থের আকারে 

বল পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়। যায়। ইহ! জলে অতি সামান্ত পরিমাণে জবণীয়। 

পানীয় জলে দ্রব থাকিয়া জলের স্থায়ী কাঠিন্ত সম্পাদন করে। জিপসমে উত্তাপ 
প্রয়োগ করিলে জলীয় ভাগ অপন্ত হয় এবং উহা প্ল্যা্টার্ অব্ পারিল্ (19505: 

0177913 )'নামক শিল্পে বাবহার্ধয প্রয়োজনীয় পদার্থে পরিণত হয়। প্র্যাইার্ 
অব পারিস জলের সহিত মিশ্রিত হইলে শীঘ্র কঠিম চাঁপ বাধে, এজন কোন 
পদার্থে ছাচ তুলিবার ভগ্য ইহ! ব্যবহৃত হয়। 

২সতল্ভ্/ইড. আব,ন্কত্য/ল্লিস্ব্ (91900০ ০ নৌ 
০৪3)--গল্ফেট অব্ ক্যাল্লিয়ম্ ও করল। একত্রে দিশ্রিত করিয়! উত্তাপ প্রয়োগ 

করিলে এই পদার্থ উৎপন্ন হয়। 

ইহার গন্ধ সল্ফিউরেটেড হাই/ড্রাজেনের স্তায়। জলে অতি সামান্ত পরি- 

মাণে দ্রবণীর়। ফান্মাকোপিয়াতে যে সল্ফিউরেটেড, লাইম্ (500101)09660 
1107৩) ওষধার্থে ব্যবন্ধত হর, তাহাতে শতকরা &* ভাগ সল্ফাইড. অবৃ 

ক্যাল্সিঃম্ থাকে । 

ল্জিন্চ হম চাব্র্থাইওড. (০810181) 091010৩, 0903 )-- 

ইহ1 ক্যাল্বিয়্ ধাতুর এফটী যৌগিক? এলিটিলিন্ (4০61909 ) গ্যান্ প্রস্তত 
করিবার জগ্ট ব্যবহৃত হয়। ইহ| জলের সহিত মিশ্রিত হইলে ০৪ গ্যাম্ 
উৎপ ছয়। 
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কাল্দিয়ম্ ধাতুর ব্বয়প নিরূপণ (1686৪ )। 

ক্যাল্সিয়ম্ কোরাইডের প্রাবণ পরীক্ষার নিমিত্ত বাবহাত হয়| 

১। ক্যাল.লি়মের যৌগিক দীপশিখাদ্ উত্তপ্ত হইলে শিখ! কমল! লেবুর বর্ণ ধারণ করে। 
২। কার্বনেট, অব্ সোড। সংযোগে শ্বেতবর্ণ কা্ধনেট, অব্. ক্যাল্সিযম্ প্রস্তুত হয়) 
ঙ। এমোনিয়ম্ অক্জালেট সংযোগে খ্েতবর্ণ ক্যাল্মিয়ম্ অক্জালেট্ প্রস্তুত হয়; ইহ! 

এসিটিক এসিডে জ্রবণীয় নহে । 
৪। ফক্ফেট অব. সোড| সংযোগে শ্বেতবর্ণ ফ্ষেট অব. লাইম্ অধঃস্থ হয়; ইহা! এসিটিক 

এলিডে দ্রবণীয়। 
৫ | ক্যাল্সিক্ম্ সল্ফেটের দ্রাবণ সংযোগে কোন্ পদার্থ অধঃস্থ হয় ন| (বেরিয়ম্ ও 

্াজিয়মের সহিত পরতে )। 

বেরিয়ম্ (13900) 
সাক্ষেতিক চিহ 7৪) পারমাণবিক গুরুত্ব ১৩৭"৩৭। 

এই ধাতু সল্ফিউরিক্ এপিড. ও কার্বনিক্ এলিডের সহিত মিলিত হই 
যথাক্রমে হেভিম্পার্ (1769 9191) এবং উইদারাইটু (ড/106715) নামক 
খনিজ পদার্থরূপে দুষ্ট হয়। 

দ্রবীভূত বেরিয়ম্ ক্লোরাইডে তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চালন করিলে বেরিয়ম্ ধাতব 

অবস্থায় পৃথক্ হই পড়ে। 
এই ধাতু অক্সিজেনের সহত মিলিত হুইয়! বেরিয়ম্ মনক্লাইড, (80) ও 

বেরিয়ম্ ডাই-অক্সাইভ. (3909) নামক ছুইটা অল্লাইভ, প্রস্তত করে। বেরিয়ম্ 

মনক্ইড. জলের সহিত মিশ্রিত হইয়। কঠ্চুণের অনুব্ধপ ব্যারাইট। (98:59) 

নামক ক্ষার প্রতিক্রিয়া-সম্পন্ন যৌগিক উৎপাদন করে। 

পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে বেরিয়ম্ ভাই-অকা(ইড. (090) অঙ্কিজেন প্রস্তত 
করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

বেরিয়ম্ নাইট্রেট (21026 ০6 82000) ও বেরিরম্ ক্লোরাইড, 
(017107106 ০£ চস) ) নামক এই ধাতুর ছুইটা যৌগিক পরিচায়ক 
(0০-789%) রূপে বাবঘত হয়। ইহাঁর। জলে দ্রবনীয় ). দগ্ধ হইবার সময়ে 
শিখা হরিছবর্ণে রঞ্জিত হয় বলিয়৷ সবুজ আলো! গ্রস্ত করিবার নিমিত্ত ইহার! 
ব্যবহৃত হুইয়| থাকে । 

বেরিয়মের দ্বরূপ নিরূপণ (1981৪ )। 

বেরিকম্ কোরাইতডর জল-মিঅিত ভ্রাবণ পরীক্ষার নিমিত্ত বাবহাত হয়। 

১। বেরিয়মের যৌনিক দ'পশিখা উপ্তপ্ত হইলে শিখ হরিঘর্ণ ধায়খ করে। 
২। কাব্ধনেই অফ. সোঁও। লংযোগে খ্বেতবর্ণ কার্বনেট অফ, বেরিয়ন্ প্রস্তত হয়। 
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৩) সল্ফিউরিকু এটিড, ব1 জলে জবণীয় কোন সল্ফেটে সংবোগে শ্বেতবর্ণ বেরিয়ষ্ 

সল.ফেট, উৎপয্ন হয়; ইহ| কোন ভ্রাবক বা ক্ষার পদার্থে দ্রব্ণীয় নহে। 

&। কতিক পটাস্ ব। দোড। সংষেগে শ্বেতবর্ণ বেরিরম্ হাউড্রে , অধঃস্থ হয়। 

৫। ক্লোসেট, অফ. পটাস্ সংযোগে হরিদ্রাবর্ের ক্রোমেট, অফ, রেরিয়ম অধংস্থ হয়। 

৬। ক্যাল.সিয়ম্ সঙল.ফেটের দ্রাবণ সংযোগে শ্বেতবর্ণ বেরিয়ম্ সল.ফেট, জবিলগ্ে অধঃস্থ 

হয় (্রল্িরম্ ও ক্যাল নিয়মের সহিত গ্রভেদ )। 

ইরন্সিয়ম (50000010 ) 

সাঁন্কেতিক চিহ্ন 3, পারমাণবিক গুরু ৮৭৬৩। 

এই ধাতু বেরিক্মের স্তায় সলফিউরিক্ এবং কার্বনিক্ এসিডের সহিত মিলিত 
হইয়। যথাক্রমে সিলিই্টাইন্ (08195011)9) এবং ্রন্দিয়ানাইট্ (5170700181)116) 

নামক খনিজ-পদার্থরূপে অবস্থিতি করে। 

স্রবীভূত ই্রনসিয়ম্ ক্লোরাইভে তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালন দ্ব'রা এই ধাতু প্রস্তত 

হইয়! থাকে । 
এই ধাতু অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া স্রন্সিয়ম্ মনক্লাইড, নামক একটা 

অন্লাইড, প্রস্তত করে। ইহা! নাইটিক্ এসিডের সছিত মিলিত হুইলে ্টরন্সিকবম্ 
নাইট্রেট (1৮966 ০? 90000010) নামক ল্বণ প্রস্তুত হয়। 

এই ধাতুর যৌগ্িক দগ্ধ হইলে শিখা রক্তবর্ণ ধারণ করে, এজন ন্সিয়ম্ 
নাইট্রেটু লাল আলে! প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ব্যবন্থত হয়। অধুন! ইহ! 

ওষধার্থে ব্যবন্ধত হইতেছে। 

টুঙ্দিরমের স্বরূপ নিরূপণ (1689 )। 

উরজিয়মের নাইট্রেটের জ্বল-মিআ্রিত দ্রাবণ পরীক্ষার জন্থ ব্যবহৃত হয়। 
১। এই ধাতুর যৌগিক দীপশিখায় উত্তপ্ত হইলে পিখ। অত্যুজ্বগ লোহিত্ববর্ণ ধান্বণ করে। 

২। কার্বনেট, অফ. সোড1 সংযোগে শ্বেতবর্ণ কাঁ্র্বনেট, অফ, উরলির়স্ উৎপন্ন হয়। 

৩। সল.ফিউরিকু এসিড. বা জলে ভ্রবণীয় যে কোন সল.ফেট, সংযোগে খ্বেতবর্ণ ট্র্সিরদ্ 
সল.ফেট, প্রস্তত হয়। 

৪। ক্যাললিয়ম্ সলংফেটের ভাব যোগ করিলে কিফিৎ বিলবে গ্েতবর্ণ উপ্সিয়ম্ 
সল.ফেট, অধংস্থ হয় (বেরিক্সম্ ও ক্যাল.সির়মের সহিত প্রত্তেদ )। 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

ম্যাগ্নেপিয়ম্ (11900951005 ) 

সাঙ্কেতিক চিহ 218; পারমাণবিক গুরুত্ব ২৪'৩২। 

এই ধাতু অক্সাইড. কার্বনেট, নিলিকেট ও বোরেট প্রভৃতি. যৌগিক রূপে 
প্রকৃতিমণ্ডলে প্রাপ্ত হওয়া! যায়। ক্যাল্সিরম্ কার্বনেটের সহিত এই ধাতুর 
কার্বনেট মিশ্রিত হইয়া ভলোমাইট্ 0)০197216) নামক খনিজ পদার্থে প্রচুর 
পরিমাণে অবস্থিতি করে। সমুদ্র-জলে এই ধাতুর ক্লোরাইড. বিদ্ধমান থাকে । 

সোডি্ম্ ধাতু এবং ম্যাগ্নেসিয়ম্ ক্লোরাইড, নাক লবণ একজে মিশ্রিত 

করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে ম্যাগ্নে সিয়ম্ ধাতু উৎপন্ন হয়। 

স্-্রসপ ও এন্-ইহার বর্ণ রৌপ্যের স্যার শুভ্র ও উজ্জ্ণ। ইহা 

ঘাতসহ, ইহাকে পিটিরা পাতল। পাত বা সস্তার ওত্তত করা যাইতে পারে। 

এই পাত দীপশিখায় ধারণ করিণে অভ্যুজ্জল আলোক নিংস্যত হই! অলিতে 

থাকে এবং শ্বেতবর্ণ ম্যাগ্নেলিয়ম্ অক্পাইড. দগ্ধাবশিষ্ট রহে। এই আলোককে 
ম]াগ্নেসিএম্ আলোক (01227651012 1121)0) কহে । তমদাবৃত স্থানে ফটে!- 

গ্রাফ, লইবার সময় হূর্যাপেকের পরিবর্তে এই আলোক ব্যবহৃত হয়। 

ম্যাগ্নেলিয়ম্ ধাতু নির্জল বায়ু সংস্পর্শে পরিবর্তিত হয় না। উঞ্ণ জলে 

নিমজ্জিত হইলে জঙকে বিশ্লেধণ করিয়া হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপাদন করেঃ 
শীতল জলে এই ক্রিয়া! অতি সামান্ত পরিমাণে লক্ষিত হয়। 

এই ধাতু সল্ফিউরিক্ ব হাইস্রোক্লোরিক্ এদিডের সহিত একঝ্িত হইলে 

দ্রব হই বার ও হাই'দ্রাজজেন্ গ্যান্ উৎপাদন করে। 

ম্যাগ তনলিক্স্ অন্দ্াহভ ২ ম্যাপ তননি। (৫৪৪- 
17990703109 ০0: 119.276819, 0100)---কফান্মীকোপিকাতে ছুই প্রকার 

ম্যাগ্নেসিয়ার ব্যবহার উল্লেখ আছে। যথা--গুরু ও লথু ম্যাগ্নেলিয়া ( 17995 

800. 1161) 118612919) | 
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কার্বমনেট্ বা নাইরে অফ. ম্যাগ্নেদিয়ম্ দগ্ধ করিয়। এই পরধার্থপ্রস্তত ছয়। 
ইহা দেখিতে শুভ্রবর্ণ, চুর্ণাকার, প্রায় শ্বদবিহীন। জলে অত্যলন পরিমাণে 

দ্রবণীয় এবং এই দ্রাবণ ঈষৎ ক্গার-গ্রতিক্রিয়।-সম্পর । ইহ! হাইড্রোক্লোরিক্, 
নাইটিক্ প্রভৃতি সকল দ্রাবকেই দ্রবণীয়। 

ব্ান্বর্ধনেট, অশ্রু ম্যাগ তেসিস্ম্ম (080900819০1 
81811651010 [01200572, 112 (709, 4290 )-ক্কান্মীকোপিয়াতে ছ 

প্রকার কার্ধনেট অফ. ম্যাগৃনেসিয়মের ব্যবহার উল্লেখ আছে, বথা--গুরু 

ও লঘু (75855 ৪110 [1116 ০2100112065 01 01880631009) | 

সল্ফেট অফ. মগ্নেসিয়ম্ ও কার্বনেট অফ. সোডা চোলাই কর জলের 

লহিত নিশিত করতঃ কুটাইয়! শ্ষ্ক করিয়। লইলে «ই পদার্থ প্রস্তুত হয়। ইং 
দেখিতে গুভ্রবর্ণ, চূর্ণাকার, এবং স্বাবিহীন। যে কোন দ্রাবকের নহিত একত্রিত 

হইলে স্ফুটন হইয়া দ্রব ছইয়। যায়। 
ওনল্ষ্ষেউ. অফ ম্যাগব্নেলিস্বস্্ (9000720 ০ 01881৩- 

৪1001), 11£304, 77.50)-স্ম্ইহাকে সাধারণতঃ এপ্দম্ সণ্ট (20500) 9৪10 

বলিয়৷ থাকে। 

ইতিপূর্বে ডলোমাইট, নামক যে খনিক্র পদার্থের উল্লেখ কর। গিয়াছে, 

তাহার সহত সন্ফিউরিক্ এপিড. মিশ্রিত করিয়া এই লবণ গ্রস্তত হয়। 

ইহা দেখিতে বর্ণহীন, দানাধুক্ত, সচর!চর হুচিকার মাকারে দেখিতে পাওয়। 

যায়। ইহা! জলে দ্রবণীয় কিন্ত জল-শোষক নহে। 

ম্যাগতনসিম্ত্রম জেগকাাইডং (58799) 0710106, 

16015) ম্যাগ্নেলিয়ম্ ও হাইডরোক্লোরিক্ এদিড. একত্রে মিশ্রিত করতঃ উহার 

সহিত এমোনিযম্ ক্লোরাইড, যোগ করতঃ শুষ্ক করিয়। দগ্ধ করিয়া লইলে এই 

পদার্থ প্রস্তুত হয়। কাপড় হইতে "মসেশ (01105) তৃলিবার জন্ত ইহা 

ব্যবহৃত হয়। 
্ স্যাগ্নেলিয়মের স্বয্প নিরূপণ (98191 

মাগ্নেসিয়স্ সলফেটের জাবণ পরীক্ষার জঙ্গ ব্যবহৃত হয়। 

১) কার্বনেট, অফ. সোড়। মংযোগে শ্বেতবর্ণ কার্বনেট, অফ, ম্য।গনেসির়স্ অধঃস্থ হম 

ইহ! এমোনিয়ম্ ক্লোয়াইডে এবং এসিডে জব্ণীয়। 



জি্ক। * ৩২১ 
২। ফক্ফেট অফ সে।ড। সংযোগে শ্বেভবর্ণ হাইড্রোজেন ম্যাগ্নেদিরদ কক্সেট, আধ হল 
৩। এমোনিয়ম্ ফ্লোরাইভ্, লাইক।র্ এমোঁনিরা ও ফক্ফেট, অফ্ সোড| সংযোগে স্বেতবর্ণ 

দানাবিশি্ এমোনিরম্ স্যাগ্নেসিয়ম্ ফস্ফেট অধঃম্থ হয়) .ইহার অপর নাম টিপ্ল্ ফক্কফেট, 
(10015 0100500,980 )1 ইহা এসিটিক এপিডে দ্রবণীধ। 

৪। কণিক্ পটাশ্ বা! সৌডা, চুণের জল বা! ব্যারাইটার দ্রাবণ সংযোগে শ্বেতবর্ণ ম্যাগৃনে, 

সিয়ম্ হাইন্রেট, অধংস্থ হয়। 

জিঙ্ক, (7110 )-স্দত্ত। | 

সাঙ্কেতিক চিহ £7, পানমাণাবক গুরুত্ব ৬৫'৩৭। 

এই ধাঁতু সচরাচর গন্ধক, কার্বনিক এসিড ও অক্সিজেনের সহিত মিলিত 
হইয়া ষথাক্রমে জিন্ব, সল্ফাইভ.ব। ব্রেণ্ড (316709), জিঙ্ক, কার্বনেট বা 
ক্যালামাইন্ (0%1907176) এবং জিঙ্ক, অক্সাইড. | রেড. জিদ্ক, ওর্ (0২60. 

2150 015) রূপে অবস্থিতি করে। এই সকল খনিজপদার্থ প্রথমতঃ দগ্ধ 
করিয়া পরে উহার সহিত সক্ষম কয়লার গুড়া মিশ্রিতৃ করতঃ অত্যধিক উত্তাপ 
প্রয়োগ করিলে জিঙ্ক, ধাতু বাম্পাকারে নির্গত হয়; এই বাষ্প শৈত)সংযৌগে 

গিরেট অবস্থায় পরিণত হয়। 

জিব, ধাঞ্ঠু ঈষৎ নীলাভ ধুসরবর্ণ, ভাঙ্গিলে ইহার অভ্যন্তর ভাগ দনাবিশিষ্ট 
দেখ'য়। সহজ তাপ-মাত্রায় ইহ। কিমৎপরিমাণে ভঙ্গ-প্রবণ | ৪১৯০০ তাপ-মাত্রায় 

ইহা ত্রব হয় এবং অধিকতর তাপ প্রয়োগে ফুটয়! বাম্পাকারে উড়িয়া যার়। 

নির্জল ব| আর্দ্র বাধু সংস্পর্শে এই ধাতুর কোন পরিবর্তন হয় না, একনট গৃহেষ 
ছাদ প্রভৃতি নির্মাণ করিবার জন্ঠ দত্ত মপ্তিত লৌছের “চাদর” (00088- 

(60 7:0১) দর্বদ। ব্যবহৃত হয়। আমর। জল রাঁধিবার অন্ত যে সকল বাল্তি 

বাবহার করি, শাহ! লৌহনির্শিত কিন্তু উহার উপরিভাগে দস্তার একটা পাতল! 

আবরণ থাকে; লৌহময় পাত্রে জল রাখিলে উহাতে শত 'মড়িচা” ধরে কিন্ত 

দস্তার পাতল! আবরণ দ্বারা ইহ নিবারিত হয়। এইরূপে দত্তার দ্বার! কলাই 

কর! লৌহপাতকে ইংরাঁজীতে গ্যাল্ভীনাইজড. বক্গরণ, (09158701560 [1011) 

কছে। 5 

জিঙ্ক প্রা সমস্ত দ্রাবকেই দ্রবণীয় ? দ্রব হইবার সদয় হাইড্রোজেন গস্ 
৪৯ 
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উৎপাঁগন করে। ইহ! হইতে হেনধপে হ।ইড্।জেন্ গ্য।ন্ উৎপন্ন হয়, তাহ! হাই- 

ড্রোজেনের বর্ণনাকালে উক্ত হইয়াছে। 

৩৬ ভাগ দস্ত। ও ৬৪ ভাগ তাম একত্রে মিলিত হুইয়। ১৯ ভাগ পিস্তল 

(31989) প্রস্তুত হয়। ১ ভাগ দন্তা, ১ ভ'গ নিকেল্ ও ২ ভাগ তা? এই 

অনুপাতে জরিধিধ ধাতুর মিলনে জন্মন্ লিল্ভার্ (0910080 211597) নামক 
মিশ্রধাতু (41105) প্রস্তত হইয়া! থাকে । 

অন্সীইভড.আম্কু জিহ্ক, (0146 ০6270, 220)-এই পদার্থ 
ভিক্ক ধাতু বা কার্বনেট অফ. জিস্ক. দগ্ধ করিলে গ্রস্ত হয়! 

ইহ। দেখিতে শ্বেতব্ণ, চুর্ণাকীর, গন্ধ ও শ্বাদন্হীন এবং জলে অদ্রবণীয়। 
ইহ উত্তাপ প্রয়োগে হ্দিদ্াবর্ণ দেখায় কিন্তু শীতল হইলে পুনরায় শ্বেতবর্ণ ধারণ 
করে। ইহা! সকল দ্রাবকেই দ্রবণীয় এবং দ্রাবকভেদে ভিন্ন ভিন্ন লবণ প্রস্তত 

, করে। ইহা শাদ। রঙের জন্ত বুধ পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতে একটা 
মলম (21700 0100079770) প্রস্ত ত হয়। 

ওনতনফেউ তনহ জিহ্ক (১০119118609 ০ 79০ 21304) 

757,0)--ইহা সাধারণতঃ হোয়াইট ভি (01010 ৮1010) নামে পরিচিত। 
জিঙ্ক, ধাতু জল-মিশ্রিত সল্ফিউরিক্ এদিডে ডুব করিয়া! উহার সহিত 

ক্লোরিণের দ্রাবগ ও কার্বনেট অফ জিঙ্ক,একত্রে মিশ্রিত করতঃ উত্তাপ সংযোগে 
শুষ্ক করিয়। লইলে এই পদার্থ প্রস্তত হয়। | 

ইহা বর্হীন। স্থচিকার ছার দানাধুক্ত ও জলে দ্রবণীয়। অহিফেন প্রভৃতি 

বিষ পান করিলে এই পদার্থ বনের নিমিত্ত সেবন করান হয়। 

ব্রগার্বর্ধন্লেউ, অসফ্. জিক্ক, 10817১07866 06 21110, %1)00১, 

(2721র0)9, ঢা 201-মল্ফেটু অফ.জিহ্কের দ্রাবণে কার্বনেট 'অফ. সোড। যোগ 

করিলে অক্স1ইড. অফ. পরিষ্কের সহিত এই পদীর্ঘ অধঃস্থ হয়। 

ইহ! শেতবর্ণ, চুর্ণাকার, গন্ধ ও স্বাধবিহীন, জলে অদ্রবণীয়, দ্রাবক সংযে'গে 
শ্কুটনের সহিত দ্রব হইয়। যায়। 

কেগাল্লাইভ তন, জিজ্, (০10101106 ০01 21190) 70019) -. 

জিন্ব- ধাতু হাইদ্রোক্লোরিক এপিডে দ্রধ করতঃ শুক করিয়া লইলে এই পদার্থ 
প্রস্তুত হপ্ন। 

ইহা! শ্বেতবর্ণ। দানাযুক্ত। নাতিশ্বচ্ছ ও অতিশয় জল-শোঁষক। 



ক্যাড্মিয়ম্। , ৬২৩ 

ওষধার্থে ইহার আত্যন্তরীণ প্রয়োগ অতি বিরল) ইহ! একটা ক্ষতকারী 

(0৪50০) পদার্থ । ক্যাঁন্সার্ (0870০ প্রভৃতি কতিপয় রোগে ইহার বাহক 
প্রয়োগ দেখিতে পাওয়। যায়। পচন ও হ্র্গন্ধ নিবারণের নিমিত্ত ইহার দ্রাবণ 

ব্যবহৃত হয়; এই দ্রাৰণের অপর একটী নাম স্তার্ উইলিয়ম্ বর্ণেটের ভ্রাবগ (51: 

%/. 130019155 9০9106011) । 

এনিনটেটউ, অঙ্ক, জিহ্ক, (20০৮86 01 2100, 22 (0255 

05), 2াবু £০)--কার্ধনেট অফ. জিক্ককে এসিটিক এসিডে দ্রব করতঃ শু 

করিয়] সইলে এই পদার্থ দানার আকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

ইহা বর্ণহীন, দেখিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতল! পাতের যায়, উদ্রস্থাদযুক্ত ও জলে 
দ্রবণীয়। সল্ফিউরিক এসিডের সহিত একব্রিত করিয়। উত্তাপ প্রয়োগ করিলে 

এসিটিক্ এমিডের তীব্র গন্ধ-যুক্ত ব|ষ্প উতখিত হয়। 
ভন ভন্হঙগাই ডং অহ ভিক্ষু, (38100105 0£ 200, 205)- জিষ্কের 

যৌগিকের দ্রাবণে এমোনিয়ম্ সল্ফাইড যোগ করিলে এই প্দার্থ অধঃস্থ ইয়।' 

ইহা! শ্বেতবর্ণ পদার্থ। থনিজ জিদ্ধ সল্ফাইডে (167109) লৌহ ও অন্ভান্ত পদার্থ 
মিশ্রিত থাকে বলিক্ন। উহ! নানাবর্ণের হইয়। থাকে। 

জিদ্কের স্বরাগ নিরূপণ (6513) | 

ণ্জিন্ক, সল্ফেটের জল-সিশ্রিত দ্রাবগ পরীক্ষার জন্ত ব্যবহাত হয়। 

৯। হমোনিক্সস্ সল্ফাইভ, সংঘে।গে শেতবর্ণ জিক্ক, সুলফাইভ, অধর হয়| 

২। কঠিক্ পটাশ, ব। সেডা অথব! এমোনিয়! সংধোগে খেতবর্ণ জিন্ব হাইড অধংশ্থ 

হুয়। পরিচায়কের পারমাণ অধিক হইলে অখব! এমোনিসষ্ ক্লোরাইড. সংযোগে ইহা দ্রব 

হইন্স| যায়। 

৩। জিঙ্ক অক্সাইড ব1 সল্ফেট, প্রা।টিনম্ ফলকের উপর উত্তপ্ত হইলে হরিজ্রাবর্ণ দেখায় 

কিন্ত গীতল হইলে শুস্রবর্ণ ধারণ করে। 

৪ | জিষ্বের যৌগিক কোবন্ট, নাইন্রেটের আ্রাবণের সহিত মিশ্রিত করিয়! একখণ্ড 

কয়লার উপর ব!কনলের শিখা খ্বার! উত্তপ্ত করিলে উহ! সবুজ বশ ধারণ করে। 

কযাড্মিযম (08৪00)1807) 

সাঞঙ্ছেতক চিহ 09, পারমাণবিক গুরুত্ব ১১২৪০ । 

ইহ! একটা 'ছুশ্রাপ্য ধাতু ; নিষ্ক, ধাতুর খনিজ যৌগিকের সহিতমঞ্রিতি 
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হইন্ব| আকর মধ্যে অবস্থিতি করে। ইছা জিস্কের অপেক্ষা! অধিকতর উদ্বেঃ, 

এজন্ড এই ধাতু জিব, প্রস্ততকালে বাপ্পরূগে নির্গত হয়। | 
আব্দসা ও ধর্স--ইহা! দেখিতে শুত্রবর্ণ। ঘাতমহ? রাসায়নিক ধর্ম 

সন্ধে জিদ্কের সহিত ইহার সবিশেষ সাদৃ্ত লক্ষিত হয়। অগ্নিসংযুক্ত হইলে 
এই ধাতু জিস্কের স্তায় জলিতে থাকে এবং বাুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত 
হইয়। ফে্িয়। রঙের ক্যাড মিয়ম অক্সাইড. (08901000039, 000) প্রস্তত 

করে। সল্ফিউরেটেড, হাইড্রে(জেনের সহিত মিশ্রিত হইলে হরিপ্রাবর্ণ ক্যাড্মিযম্ 
সল্ফাইভ, (08010100) 5011010106১ 005) গ্রস্তত হয়। ক্যাড মিয়ম্ সল্ফেট, 

ক্যাঁডমিঃম্ নাইট্রেটু ও ক্যাড মিয়ম্ ক্লোরাইড. নামক এই ধাতুর যৌগিকগুলি 
জলে ভ্রবণীয়। 

জইওডিন্ ও ক্যাড.মিয্সম্ ধাড একত্রে জলের সহিত মিশ্রিত হইলে শ্রতবর্ণ 
অভের স্টার স্যরযুক্ত ক্যাড মিয়ম্ আইওডাইড., (08017010) 10009, 5815) 

নামক যৌগক প্রস্তত করে; ইহা! হইতে একটি মলম (00100910000 0801011 

1990191) প্রস্ততর হইয়। ওধধার্থে ব্যবহৃত হয় । 

ক্যাডমিয়মের স্বরূপ নিজপণ (105৮) । 

কাউ মিয়ম নাইট্রেটের জল-মিভ্রিত প্রাবণ পরীক্ষা জন্ত খ্যবহত হয়। 
৯। ক্যাড.মিয়ম্ ধাতুর যৌগিকে সল্ফিউরেটেড, হাইড্রোজেন যোগ করিলে হরিগ্রাবর্ 

কা|ড দিয়ম্ মল্ফ। ইভ, অধংস্থ হয়; এই অধঃস্থ পদার্থ হাইড্রোংক্লারিক এসিড, এমোনিয়া বা 

এমো নিয় সল্ফাইডে ভ্রবণীয় নহে। 

২। কিক পট।স্, মোডা বা এমোনিয়। সংযোগে গেতবর্ণ ব্যাডমিয়ম হাইড 

অধঃস্থ হয়। 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

কপার্ (০০০2০-ভাত্। 

সাক্কেতিক চিহ্ 0) পারমাণবিক গুরুত্ব ৬৩:৫৭। 

তাত্র অতি প্রয়োজনীয় ধাতু ; অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহ! ব্যবহৃত হইয়া 
আসিতেছে । এই ধাতু শিল্প কার্যে বিস্তর ব্যবহৃত হয়। তাত্র কখন কখন 

বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রাণ্ড হওয়! যায়, কিন্তু সচরাচর অক্সিজেন, গন্ধক ব! লৌহের 
সহিত মিলিত হইয়া! আঁকর মধ্যে অব্থিতি করে। কপার্ পাইরাইটিন্ (00012: 
7১719) তাম্রের একটা প্রধান খনিজ যৌগিক। ইহ তা, লৌহ এবং 

গন্ধকের মিলনে উৎপন্ন । ইহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন 0917253। ৰ 

এতত্্যতীত কিউপ্রম্ সল্ফাইড, (08১9) এবং কার্কনেট অফ. কপার্ বা 

মালাকাইট (01915010165, 0০৪ 003 + 0 নু 209) নামক তাঁতের অপর ছইটা 

যৌগিক অকর মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যাঁ। 

স্ব্প পরিমাণে বিশুদ্ধ তাত্র প্রস্তুত করিতে হইলে কপার্ অক্সাইড.কে 
হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্যে রাখিয় উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হয়। তারের যৌগিকের 

মধ্যে তড়িৎ্গ্রবাহ সঞ্চালন করলেও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ধাতব তাত্র ভ্রাবণ হইতে 
পৃথক্ হইয়া ব্যাটারির বিয়োগ প্রান্তে সঞ্চিত হয়। 

তাম্র অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হইলে কপার্ অক্সাইড. ঝ! কার্ব্বনেটের 

লহিত কয়লার গু'ড়। ও বালি মিশাইয়। উত্তাপ প্রস্নোগ করিলে ধাতব তাত্র পৃথক্ 

হই! পড়ে। 
কপার্ পাইর়াইটিস্ নামক যৌগিক হইতে তাম্র প্রস্তুত করিতে হইলে 

প্রথমতঃ উহাকে উত্তমরূপে পোড়াইয়! পরে বালির সহিত মিশ্রিত করিয়। 

পুনঝাঁয় উত্তাপ প্রয়োগে ভ্রব করিতে হয়; এইরূপে উক্ত থনিজ পদার্থটা কিউপ্রস্ 

ল্য ইভ. নামক যৌগিফে পরিগত হয়। কিউগ্রস্ সল্ফাইডকে বাছু মধো 



| ঙ২৬ ধপার্। 

দগ্ধ করিয়া হরিদ্রণ ( কাচ) বৃক্ষশাথ। দার আলোড়ন করিলে ধাতব তাত্র পৃথক্ 

হইয়! পড়ে। 

স্ব ৮ ও শ্রঙ্ম--বিশুদ্ধ ভাত রক্তব্ণ, অতিশয় ঘাতসহ ও নমনীয়; 
ইহাকে পিটিঞ। অতি হুঙ্্ তার বা পাতল! পাত প্রস্তুত করা যাইতে পারে । 
এই ধাতু অত্যৎকৃষ্ট তাপ ও তড়িৎ-পরিচালক। সহজ তাপ-মাত্রায় আর বঝ 

'নির্জল বায়ু-সংস্পর্শে ইহাঁর কোন পরিবর্তন ঘটে না, কিন্তু উত্তপ্ত হইলে বামুস্থিত 
অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়। কপার্ অক্সাইডে পরিণত হয়। হাইড্রোক্লোরিক্ 

এসিডের মহিত একত্রিত হইলে তাত্র অল্পে অল্পে দ্রব হয় এবং হাইড্রোজেন্ গ্যাস 
উৎপাদন করে। উগ্র সল্ফিউরিক্ এসিডের সহিত একত্রিত করিয়া! উত্তাপ 

প্রয়োগ করিলে সল্ফর্ ডাই-অক্সাইভ, গ্যান্ উদগত হয় এবং সল্ফেটু অব. কপার 

নামক লবণ গ্রস্ত হয়। নাইটিক্ এদিডে তার দ্রব হইয়া নাইট্রেট অব.কপার্ 

নামক লবণ প্রস্তুত করে এবং নাইটিক্ অক্সাইড২নামক ব্ণহীন গ্যাস্ উদগত 
হয়) বায়ু সংস্পর্শে এই গ্যাস্ রক্তব্ণ ধারণ করে। 

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে তাম্র ও দস্তা মিলিত হইয়া পিস্তল প্রস্তুত হয়| কাঁংস, 

কামান গ্রস্তত করিবার ধাতু (380 11৩11), ঘণ্ট। প্রস্তুত করিবার ধাতু (8৩ 
11591) প্রভৃতি কয়েকটা মিশ্র-ধাতু (%11০5) তা ও টিমের মিশ্রণে উৎপন্ন হয়। 

তা হইতে কিউগ্রিকৃ এবং কিউগ্রস্ নামক দ্রই শ্রেণীর যৌগিক প্রস্তত 

হুয়। | 
ক্িশ্ুপ্পিকু অ-্সাইড ২( (00110 09509, 91801. 09309 ০ 

091968, 04০0)--তাত্রকে অতাধিক উত্তপ্ত করিলে অথবা কপার্ নাইট্রেট 
নামক লব্ণকে দগ্ধ করিলে এই পদার্থ উৎপন্ন হয়। ইহা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ; 

অর্থানিক্ পদার্থ পত্বীক্ষার সময় ইহ বুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। অর্গানিক 
পদার্থের সহিত কিউপ্রিক্ “অক্সাইড. মিশ্রিত করতঃ কাচনলের মধ্যে রাখিয়া 
উত্তাপ প্রয়োগ করিলে কিউপ্রিকু অক্পাইড. হইতে অক্সিজেন নির্গত হয় এবং 

উহা অর্গানিক পদার্থের সহিত মিলিত হুইয়। দহন-ক্রিয়। দ্বার কার্বনিক্ এসিড. 

গ্যাম্ ও জল প্রস্তুত করে। কিউপ্রিক্ অক্সাইড. সকল দ্রাবকেই দ্রবণীয় $ দ্রব 
হইলে দ্রাবক ভেদে তাত্রের ভি ভিন্ন লবণ প্রস্তত করে। | 

ক্িশপ্রস্ ত্ঞাহই ডভ ২(০810:085 03109) [64 0%:109 ০1 



কপারু। ৩২৭ 

0০1957, 0৫20)--সল্ফেট অফ, কপার্, গ্রেপ্ স্গার্ (91819 50821) এবং , 

কষ্টিক্ পটাশ, একত্রে মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে রক্তবর্ণ কিউ্রস্ 
অক্সাইড প্রস্তুত হয়। মৃত্রের সহিত সল্্ফেটু অব্ কপার্ ও অধিক পরিমাণে 
কষ্টিক্ পটাশ. যোগ করতঃ উত্তাপ প্রয়োগ করিলে যদি রক্তবর্ণ কিউ প্রস্ অল্াইভ. 
অধঃস্থ হয়,. তাহ! হইলে মৃল্রে দ্রাক্ষা-শর্করা আছে জানিতে পারা যায়। বছমুত্র- 

রোগে মুত্রে দ্রাক্ষাণর্করা অবস্থিতি করে। রুক্বর্ণ কাঁচ প্রস্তুত করিতে হইলে * 
কিউগ্রস্ অক্স|ইড, দ্রবীভূত কাঁচের সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। 

স্ল্ফেউ. অফ কপাল (581086 ০£0০22৫, 08504 

+5৮20)-এই লবণ সাধারণতঃ বল, ভিটিয়ল্ (31৩ 10101) নামে 
অভিহিত। কিউপ্রিক্ অক্সাইড. সল্ফিউরিক্ এসিডে দ্রব করিয়া এই লবণ 
প্রস্তুত হয়; ইহাকে বাংল! ভাষায় প্তু্তিয়।” কহে। 

ইহ! দেখিতে নীলবর্ণ ও দানাযুক্ত এবং জলে সহজেই দ্রবণীয়। আর্সেনিকের 

সহিত মিলিত হইক়! সীল্স্ গ্রীন্ নামক একটা রঙ গ্রস্ত করে। ব্রন্সৃইক্ শ্রীন্ 
(31077951010 91921) প্রভৃতি অপর কয়েকটী রঙও কপার্ সল্ফেট সাহাযষো 

প্রস্তুত হয়। অত্যধিক উত্তপ্ত হইগে ইহার জলীগন অংশ (/০: ০ 0173- 
69111998000) দুর্বীভূত হইন্! যাঁয় এবং ইহ! শুভ্রবর্ণ চর্ণরপে পরিণত হয। 
ইহাতে জঙ্গী যোগ করিলে ইহা পুনরায় নীলবর্ণের দানায় পরিণত হয়। সুরা-সারে 
(/১0501866 21001)01 ) হল মিশ্রত আছে কি না পরীক্ষ। করিবার জন্ত এই 

শুত্রবর্ণ পদার্থ ব্যবহৃত হয়। জল-মিশ্রিত সুরা-সার সংযোগে ইহ! নীলবর্ণ ধারণ 

করে কিন্ত সুরাসারে জল ন! থাকিলে ইহার ঝূ্ণর পরিবর্তন হয় ন। । বিষ 

থাইলে ইহ। বমনকারক ওবধরূপে কখন কখন ব্যবহৃত হয়। ইহা বিষাক্ত পদার্থ। 
াইক্ররিউ. অফ .কপান্্ (1089 06 0010961, [০02]১, 

6[720).--তাম্রুক জল-মিশ্রিত নাইটিক্ এদিডে দ্রব করতঃ উত্তাপ প্রয়োগে 

গু্ধ করিয়া লইলে এই লবণ প্রস্তুত হয়। 
ইহ! দেখিতে গাড় নীলবর্ণ, দানাবিশিষ্ট,) এবং অতিশয় জল-শে।ষক। 

শরীরের কোন স্থানে লাগাইলে ঘা হয়। ই] আত্যস্তরিক প্রয়োগের নিমিত্ত 
ব্যবহৃত হয় না। 

শন ২এজ্িটেউ, অন কপাল (58০9-৪০০৪6০ 01 ০010067, 



৩২৮ রেসায়ন-সুত্র । 

, 0 [098 50218, ০০)--তাজ্রের পাত ও এনিটিক এদিড. একত্রে রাঁধিলে 

তাঁ্র-পাতের উপরে সব্ এসিটেট অফ. কপারের একটা আচ্ছাদন পতিত হয়। 
ইহা সচরাচর বর্দিগ্রিস্ (ড০:4188) নামে অভিহিত। ইহা বিষধন্থ্ীক্রান্ত। 

ইহ! দেখিতে নীলভ হরিদর্ণ, আস্বাদনে কষায় এবং “কলগ্ছের” গন্ধের 
ম্ঘায় এক প্রকার বিশেষ গন্ধ বিশিষ্ট; ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ নাই। ইহ! 
রঙের জন্ত ব্যবহৃত হয়। 

এতদ্বাতীত কপার ক্লোরাইড, কপার্ সল্ফাইড, ' কপার কার্বনেটু প্রভৃতি 

তামত্রের অপর কয়েকটি যৌগিক ফার্মাকোপয়ার অন্তলিবিষ্ট নহে বলিয়৷ তাহাদের 
বিষয় এন্থলে আলোচিত হইল ন]। 

তীর ধাতুর স্বরূপ নিরূপণ ("79 )। 

কপার্ মল্ফেটের জল-মিশ্রিত দ্রারণপ্পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। 

১। সল.ফিউরেটেও, হাইড্জেন্ সংযোগে কৃষ্তবর্ণ কিউপ্রিক সলফাইড. অধঃস্থ হয়) 

ইহা নাইট ক এসিডে দ্রবণীয়। 

২। কিক পটাশ্ বা সোড| সংষোগে নীলবর্ণ কিউপ্রিক হাইড,টু অধংগ্থ হয়; উত্তাপ 

গ্রয়েগে ইহ। কৃষ্ণবর্ণ কিউপ্রিক্ অক্াইডে পরিণত হন্প | 

৩। এমোনিয়। বা এমোনিয়ম্ কার্বনেট, সংযে।গে হরিদাভ'নালবর্ণ পদার্থ অধঃম্থ 

হয় কিন্ত পরিচায়কের পরিমাণ ঈষৎ অধিক হইলে এই অধ্স্থ পদার্থ দ্রব হইয়। যায় এবং 

জ।বণটী গাঁড় নীলবর্ণ ধারণ করে। 

৪1 ফেরে।সায়ানাইড. অফ, পোঁটাসিয়ম্ সংযে।গে নেটিয়া লীলবর্ণের কপার ফেরো. 

সায়ানাইড, অধঃম্থ হয়। 
&। যে কোন কপার ঘযৌগিকের প্রাবণে অল্প পরিমাণে জল-মিশ্রিত হাইডে কোরিক্ 

এপিত, মিশ্রত করিপ্। উহাতে একখপ্ড উদ্বল লৌহ ব। দত্ত! নিমজ্জিত করিয়া রাঁখিলে ধাতব 

তাজ যৌগিক হইতে পৃথক হইয়া উক্ত লৌহ ব| দস্তা খণ্ডে রক্তবর্ণের অ।চ্ছাদনরূপে সংগগ্র 

হয়। 

৬। তাত্রের যৌগিকের সহিত কা্বনেট, অফ. সোড| ও সায়ানাইভ, অফ. পটাশ, নি শ্রত 

করিয়৷ এক খণ্ড কয়লার উপর রাখিয়া বকনলের শিখার উত্ত৭ করিলে রক্তবর্ণ ধাতব তাঁর 

ক্র শক্ষের আকারে পৃথক্ হইয়া! গড়ে । 



পারদ । ৩২৯ 

মার্কারি (1191001)--পারদ । 
সাজ্মোতিক ভিহ 17087 পারমাণবিক গুরুত্ব ২০৯৬ , 

পারদ কখন কখন ধাতব অবস্থায় আকর মধ্যে অবঞ্থিতি করে? কিন্ত 

সচয়াচর ইহাকে গন্ধকের সহিত মিলিতাবস্থায় হিলের আকারে প্রাপ্ত হত! 

হওয়! বায়। হিস্ুলকে ইংরাজীতে লিনাবার্ (017008921) কছে। হিছুল, 
দগ্ধ করিলে পারদ বাম্পাকারে উড়িয়া যায়; এই বাম্পকে মাটার নলের যধ্যে 

শীতল করিম! তরল পারদের আকারে নংগ্রহ করা হয়। 

সস প শু হম্প--পারদ অপরাপর ধাতুর ন্তাঁর নিরেট নহে। ইহ! সহজ 

ভাপ-মাপ্ার় তরল অবস্থায় থাকে, কিন্তু -৪০?০ ভাপ মাত্রাঞ্স জমিয়। নিরেট 

হইন্ব! যাঁর এবং ৩৫৭৭0 তাপ-মাত্রায় কুটিয়। বাম্পাকার.ধারণ করে। ইহার. বর্ণ 
রৌপোর ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল, ব'যুদংস্পর্শে ইহার উজ্জ্বলতা! নষ্ট হয় না কিন্ত 
৩৫৯০০ তাপ-মাত্রার উদ্ধে উত্তপ্ত হইলে বারু হইতে অকিিজেন্ গ্রহণ করিয়া 

লোহিত পারদ অক্সাইডে (8০০ 0%109, 7790) পরিণত হয়। পারদ 

হাইগ্রেক্লোরিক এসিডে প্রব হয় ন1; নাইটিকৃু এলিডে ইহ! সহঙ্গে দ্রবণীপ, 

কিন্তু সল্ফিউরিক্ এসিডে দ্রব করিতে হইলে উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হুয়। 
সোডিয়ম্, পো্টাপিকম্, টিন্ প্রভৃতি কতিপয় ধাতুর. সহিত একত্রিত হইলে 
উ্ত় ধাতু মিশ্রিত হইয়া! একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মাক্রান্ত নিরেট পদার্থে পরিণত 

হয়। ইহ্াকেই উক্জ ধাতুর এমাল্গ্যাম্ (411918910) অর্থাৎ পারদ-দিশ্রণ 
কছে। টিন্ এমাল্গ্যাম্ কাচের পৃষ্ঠে লাগাইর়। দর্পণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। 

খনিজ পদ্দার্থ হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য পৃথক্ করিবার নিমিত্ত পারদ ব্যবন্ৃত হয়; 

এতছ্যতীত অন্তান্ত শিল্প কার্য্যেও পারদ ব্যবহৃত হইয়া! থাকে; বারু-মান, 
তাপ-মান প্রভৃতি হস্ত নিম্মাণে পারদের ব্যবগার হয়, ইহ। পৃর্ববে উল্লিখিত হইয়াছে। 

আযুর্বেদ শাস্ত্রে পারদ লাধারণতঃ “পম” নামে অভিহিভ হয়) রসকপূর্র, রলমিন্দুব 
নাঁমক ইহার ভিন্ন ভিন্ন যৌগিকগুলি কবিরাজের ওষধরূপে ব্যবহার করেন। 

পারদের যৌগিকগুলিকে ছুই শ্রেনীতে বিভন্ত করা যায়, বধ! মার্কিউরিক্ 
(81619011০) ও মার্কিউরদ্ ( 119:008005 )। প্রথম শ্রেণীর যৌ।গ কদিগকে 

পার্দণ্ট ন্ (76:-8519 ) কছে। দ্বিতীয় শ্রেনীর ঘৌগিক সকল শিরিন! 
( 8£০৫০-3৪15 ) নামে অতিছিত [ 
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ূ্ ৩৬৩ ্রসায়ন-সুর্র | 

পাঁরদ ধাঁতব অবহাঁর কখন কখন ওধধরূপে খ্াব্ন্ৃত হয়| গ্রে-পা উডার্ 

(0195 00%৫51) নাক ওধধ চা-খড়ি চর্শ ও পারদ এতহ্ভয়ের মিশ্রণে 

উৎ্পর, ইহ পূর্বেই উ্নখিত হইয়াছে এই পদার্থে হাইড্রোক্সে'রিক্ এনিড, 
ঝেগ কৰিলে 6-খ় ভব হইস্গ। বাক্স এবং পারদ পবের তলদেশে স্থিত হয়। এই 
সত শিলুধিগ্বের উপরাষ্ রোগে সর্ধবদ! ব্যবহৃত হইয়। থাকে । পুরাতন হইলে 

ইহান্স পারদ বাযুদ্িত অক্সিজেনের সহিত থিলিক হইস্। লোহিত পারদ অস্থাইনে 
পরিণত হয়; এরূপ পরিবর্তিত অবস্থায় এই ওষধ ব্যবন্ধত হইলে বমন ও বিতেচন্ 

হয় এবং ডাধিক মাত্রায় সেবিত হইলে মৃত্যু পর্ধযস্ত ঘটিবাঁপ সম্ভাবনা! এজন 
যখনই এই ওঁষধ ব্যবহার করিবার আবগ্তক হয়, তখনই ইহা নুতন করিঝ প্রস্তত 
করি লওয়। উচিত । * 

. গ্রেপাউভার্ ব্যহীত র.পিল্ (1310৩ 0111) লামক অপর একটী গুঁধধে- 

গাত্রধ খাত মবস্থা বিদ্যমান থাকে এবং ইহা আভ্যন্তরীণ প্র্জোগের জন্ত 

ব্যব্ছত হয়। ৰ 

ধাতব পারদ অন্ঠান্ত পদার্থের 'লহিত মেশ্রিত হইয়। পলস্ত(র। ও হলমক্ধপে 

বাস্থক প্রম্মোগের নিমিত্ত বাবহৃত হয়। 

ধাতর পারদকে খাস্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রত করি বিষন্গপে প্রয়োগ কয়র 
দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। ধাতব পারছ সাধারণতঃ বিষধশ্থাক্কাস্ত নহে, তবে 
কখন কখন এই আকারে প্রযুক্ত হইলে পাকাশর মধ্যে অক্বা্টডে পরিখত হইয়। 

শরীর মধ্যে বিষের লক্ষণ গ্রকাশ করে। 

পারদ অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়। ছুই প্রকার অক্সাইড প্রস্তত করে, 
৮ উদ্লিক্ অক্মাইড. ও মাকি উরদ্ অক্পাইভ.। 

'ার্কিউল্লিক অন্্রাইভ ২ (51০৬ 0:96 01 ]1০70910 ০: 
[২53 0%1066 01 01910915, 1180 টিন করপভেদে মার্কিউগ্লিক্ শব্মা ইভ. 

পীত ব লোহিতবর্ণের ইইয়। থাকে । | 

পার ক্লোরাইড. অফ. মার্কারির জল-মিশ্রিত দ্রাথণে কষ্টিকু সোড। বাঁ পটাশ, 

ফবোগ ক্রিঙগে পীতবর্ণ অল্লাইড. অফ. মার্কারি অধংস্থু হয়। 

ইছা গীত, চর্ণীকার) জে গর বশীয়, হাইড্রোক্রোগরিক্ এসিডে লহবেই প্র 
হুইয়। যাঁয়। দগ্ধ করিলে ধাতব পারদ ও অকিিজেনে বিললিষ্ট হইয়া! পড়ে । ইহা 
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জোহিতবর্ণ অযা।ইড. অফ. নার্কাছির (0৩০ 0300৩ ০1 119100 ) রূপান্তর 

মাত্র। 
ধাতব পাঁরদে অথব! মার্কিউরিক্ নাইট্রে নামক বৌগ্নিকে উত্তাপ প্রয়োগ 

করিলে লোহিত পারদ অক্সাইড. প্রস্তত হয়। ইহা দেখিতে লোহিত বর্ণ, ভুত 

ক্ষুদ্র আইসের আকারের দানাধুক্ত, জলে অদ্রবণীর কিন্ত হাইড্োক্লো!রিক এলিভে 
সহজেই দ্রব হইক্স(যার়। সমধিক উত্বাপে বিশিষ্ট হইয়। পারদ ও অব্রিঝেদ এই 
ছুই পদার্থ উৎপাদন করে। 
। সবার্জিউল্িশ্ ন্লাইক্রউ ২ 0:0110 1050 না 9 ৪1)--. 

ধাতব পারঘ ব! উহার অক্লাইডের সছিত মধিক পরিমাণ নাইটি ক এসিড. মিশ্রিত 

করতঃ শুষ্ক করিয়। লইলে এই পদার্থ প্রস্তর হয়। ফান্মাকোপিয়াতে ইহার 
ড্রাবণ (4১০10 30918010091 18505 01 0161০ঞ1 ) বাহ্ প্রয়োগের নিষিত্ব 

ব্যবহৃত হয়। পারদ, নাইটি,ক এসিড,ও চোলাই করা বল একব্রিত করি 
অল্পক্ষণ মাঁজ ফুটাইলে এই দ্রাবণ প্রস্তত হয়। অধিক পরিমাণ পারদের লহিত 

জল-মিশ্রিত নাইটিক্ এলিড, মিশ্রিত করিলে মার্কিউরম্ নাইটে ট. (119700004 
[10005 £ 99) প্রস্তত হয়। এ 

ার্কিউলিক্ কেশব্পাইজড ২(৪৫০7০৪০ (010101105,2£018)--- 

ইহাকে পার্ ক্লোরাইড, অফ মার্কারি (০1010191109 ০01 71:07 ) বা 

করো সিড. সিম (00170519 901170966) কছে। | 

সল্ফেটু অফ. মার্কারি ও ক্লোরাইড, অফ. সৌডিগ্মম সমভাগে উত্তধরূপে 

মিশ্রিত করতঃ রুদ্ধ পাত্রের মধ্যে রা।খয়৷ উত্তাপ প্রয়োগ করিলে পারু- 
ক্লোরাইড, অফ, মার্কারি ধুমাকারে উতখত হয় এবং উপরিস্থিত আবরণ-পাত্রের 

শীতলাঁংশে ষাট বাধে। 

ইহা! দেখিতে গুভ্রবর্ণ, দানাযুক্ত, আম্বাদনে কথায় গুরু-ভার-বিশি্ট এবং 

সথুরা-লার়ে বা ঈথরে জল অপেক্ষ! অধিক পরিমাণে দ্রব্ণীর। উত্তাপ গ্রগ্জোগ 
করিলে বিশ্লিষ্ট না হইর! ধূমাকারে উড়িয়। যায়। . 

পার ক্লরাইড,. অফ মার্কারি অতিশয় বিধাক্ত পদদার্থ। অধিক মাত্রায় সেবন 
করিলে বমন, বিরেচন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া অবশেষে মৃদ্থু উপস্থিত হর। 

এল্বুমেনের মহিত মিশ্রিত হইলে জমাট বাধিয়! একটী পদার্থ প্রশ্তুত হয়? উহা 
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জঙ্জে সহজে গলে ল। এবং পাক লী দ্বার! শোধিত হর না, একারণ এই খিধ তক্ষণ 

করিলে রোগীকে প্রচুর পরঘাণে ডিমের শ্বেতাংশ থাইতে দেওয়া হয়। 
এই পদার্থ উৎকৃষ্ট ”চন-নিবারক (4.)059700), এই জন্ত ইহার জলমিশ্রিত 

দ্রাবণ সংক্রামক রোগের বীঞ্জ নই করিবার নিমিত্ত এবং অস্ত্র চিকিৎসায় ক্ষত 

ধৌত করিবার জন্য সর্বদ| ব্যবহৃত হয়। 

_. ফার্মোকোপিক্বাতে লাইকার্ হাইড্রাঙ্জিরাই পার্ ক্লোরাইড. (10007 
11501216511 15100101100 ) নামক যে দ্রাবণের উল্লেখ আছে, তাহ। মার্কি- 

উরিকৃ ক্লোরাইড. ও চোলাই করা জল একক্রে মিশ্রিত করিয়। প্রস্তুত হইয়! 

থাকে। 

পার্ ক্লোরাইড, অফ. মার্কারির দ্রাবণে চুণের জল যোগ করিয়া লোশিয়ে 

হাইড্রার্জিরাই ফ্রেভ! (1.0৮1০ [1$01810511 719%8 ) নামক দ্রাবণ প্রস্তত 

হইয়া বাহ প্রম্নোগের নিমিত্ত প্রস্তত হয়। 

নব, জেঙগাব্রাইডং অফ মার্কাল্ি (দ্চ]থাগ্যুণ 59- 
001921957১--05197251) [1601)-_পার্ ক্লোরাইড, সফ, মার্কারি ৪ ভাগ ও 

মার্কারি ৩ ভাগ, একত্রে মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে ক্যালমেল্ উড়িয় 
আবরণ-পাত্রের শীতলাংশে জনাট বাঁধিয়া! যার। ইহ! দানাধুক্ত অবস্থারও প্রাপ্ত 

হওয়! যার এবং ইহাকে বাংলায় রসবপূর্র কহে) ইহার সহিত পার্ ক্লোরাইড, 

অনেক নময়ে মিশ্রিত থাকে । 

মার্কিউরন্ সল্ফেটু ও লোডয়ম্ ক্লোরাইড একত্রে মিশ্রিত করিয়া! উত্তাপ 

প্রয়োগ করিলেও ক্যালমেল্ প্রস্তত হয়। 

ইহা দেখিতে শুভ্রবর্ণ, চুর্ণাকার, গুরু-ভাঁর-বিশিষ্ট, আশ্বাদ ও গঞ্ধবিহীন ; 

জল, সুর! ও ঈথরে অদ্রংণীর। এমোনিরা, সে'ড। ব। পটাশ, সংযোগে কুষ্ণবর্ণ 

ধারণ করে এংং উত্তাপ নংযোগে বিশ্লি্ট ন! হইর ধুমাকারে উড়ি্! যায়। 

বাক ওয়াশ, (10010 17070121511 212 81806 জ৪৪)-নামক 

থে বান্ প্রয়োগের ওঁধধ ফাম্মাকোপিয়াতে উল্লিখিত আছে, তাহ! ক্যালমেল্ ও 

চুদের জলের মিশ্রণে প্রস্তুত হয়। ক্যালমেল্ অধিক পরিম।ণ কষ্টিক্ পটাশের 

দ্রাবণের সহিত মিশ্রিত হইলে কৃঞ্ঃবর্ণ দার্কিউরম্ অক্সাইড. ( 3161001003 
0510৩, [7690 ) নামক যৌগিক উৎপাদন করে। 
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ক্যালমেলের মহত কখন কখন পার্কো রাইড. অফ. মার্কাপ্সি কিরংপরিমাণে 
মিশ্রিত থাকে । ক্যালমেল্কে উত্তমরূপে জলে ধৌত করিলেই পার্রোরাইড. 
অফ, মার্কারি জলে দ্রব হইয়া পৃথক হুইয়! আইসে; এই দ্রাবণে আইওডাইড. 

অফ. পোটাসিয়ম্ যোগ করিলে লোহিতবর্ণ মার্কিউরিক আইওডাইড, অধঃস্থ 
হয়। অধিক আইওডাইড. সংযোগে উহ! দ্রব হইয়া যায়। 

এম্মোন্নিস্রেভ.স্নার্কান্সি (35018191000 4001001819- 

(0০)--৬/1016 91501016906, বৈ 172171501)- পার্ক্লোরাইভ. অফ. মার্কারি। 

এমোনিয়ার দ্রাবণ ও চোলাই করা জল একত্রে মিশ্রিত করিয়া এই পদার্থ 

প্রস্তুত হয়। 

ইহ! দেখিতে শুভ্রবর্ণ, চর্ণাকার, ওজনে ভাবী, উত্ত্বাপ প্রয়োগ করিলে উড়িয়। 

যায় ইহ। জল, গ্ুরা-সার ও ঈথরে অদ্রবণীয়। 

ইহ বাহ্ প্রয়োগের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। 
গু 

বেড, আইগ্ডাইভ, অফ আর্কান্রি লিড 
10010) 09100), [1১)--পার্ ক্লোরাইভ. অফ. মার্কারি ও আইও- 
ডাইড অফ. পোটপিক়মের দ্রাবণ একত্রে মিশ্রিত করিলে এই পদার্থ অধংস্থ হয় 

ইহ। দেখিতে উজ্জল গোহিতব্ণ ও দানাবিশি ; কোন পাত্রের উপর রাখিয়! 

উত্তাপ প্রঙ্জোগ করিলে হরিদ্রাব্ণ ধারণ করে। জল বা স্থরা-সারে অতি মামান্ত 

পরিমাণে দ্রবণীয় কিন্ত ঈথরে অতি সহজে দ্রবণীয়। 

ইহ! প্রধানতঃ বাহ প্রয়োগের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়। থাকে। 

সল্ ফাইড.অফ, আাক্াল্লি (75 500আএ[আ০। 
81016018] 01101181027, 1105)--পার্দ ও গন্ধক একত্রিত করিয়া উত্তাপ 

যোগে দ্রব করিলে উহ! স্ফীত হইয়া উঠে) পরে উহাকে আগ হইতে সরাইয়। 

উত্তমরূপে পেষণ করতঃ পুনরায় উত্তাপ প্রঞ্চোগ করিলে এই গ্দার্থ উড়িয়! 

আবরণ-পাত্রের শীতলাংশে জমাট বাধিয়। যার ; ইহাই কৃতিম দিনাবার নামে 

ছভিছিত। খনির মধ্যে পারদ ও গন্ধক [মশিত যে যৌগিক প্রাপ্ত হওয়! যায়, 

তাহাকে দ্বতাবজাত মিনাবার্ কছে। 

ইহা দানাবিশিষ্ট, চর্ণ করিলে উজ্জ্বল লোহিতবর্দ দেখায়-চূর্ণাবস্থায় ইহাকে 
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ভামিবিয়স্ ( ৮91011108, চীনের সিন্দুর ) কহে। উত্বাঁপ প্রয়োগ করিলে ইহ! 

একেবারে উড়িক্! যায়। জল বা! স্ুুরা-সারে ইহ! অদ্রবণীপন। 

পারদ ও গঞ্ধক একত্রে উত্তমরূপে মাড়িলে কৃষ্তবর্ণ পারদ সল্ফাইভ. প্রস্তত 

হয়; ইহাকে বাঙ্গালায় “কজ্জ[7” কহে। 
প।রদের স্বরণ (নরূপণ (590 )। 

১) পাঁরদের কোন ঘোগিকের সহিত কাব্ধনেট অব. সোডা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়! 

একটী সরু পরীক্ষা-নলের মধ্যে রা(ধয়। উত্তাপ প্রয়েগ করলে ধাতব পারদ বাস্পাকারে উত্থিত 

হইয়া নলের উপারস্থ লীতগাংশে ধূনরবর্ণের গোলাকার রেখাপাত করে; অথুবীক্ষণ-যন্ত 

সাঁহ।য্যে পারদের গোল কণাগুলি (010100198) এই রেখার মধ্যে ম্পষ্টববপে দেখিতে পাওয়। যাঁয়। 

২। পারদের যৌগিকের দ্রাবণে জল-মিশ্রিত হাইডেক্লোরিক এনিড ও তাত্রপাত 
একত্রিত করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে পারদের শুভ্রবর্ণ আবরণ তাজ্্পতের উপর পতিত হয়। 

পরে & তান্ত্র গাঁত ধৌত ও শুদ্ধ করিয়৷ একটা টেষ্টটিউবের মধ্ রাঁধিক] উত্ত।প প্রয়োগ 

করিলে ধাতব পারদ নলের উপারিত।গে একটা ধূনরবর্ণের রেখাঁপাত করে ; অপুবীক্ষণ-যন্ত 

সাহায্যে ইহার মধ্যে পারদের গোলাকার কণ্ধ দেখিতে পাওয়| ধায় (রায়েন্সের মতে পরীক্ষা )। 

মার্কিউরিক্ যৌগিকের পরীক্ষা! । 
মার্কিউরিক পার্কলোরাইডের ভ্রাবগ পরীক্ষার জন্ত ব্যবহৃত হর । 

১। আইওডাইড, অফ. পোটাসিয়ম্ সংযোগে উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ যার্কিউরিক আইওঢাইড, 

অধংস্থ হয়। এই অধঃঙ্থ পদার্থ অধিক পরিম।ণ মর্কিউরিক ক্লোরাইড. বা পো্টাসিম্ম্ 

অ1ইওডাইডের প্রাবণ সংযোগে জ্রব হইয়। বায়। 

২। সল্ফিউ(রটেড হাইড্রে(জেন্ ংযে।গে কৃষ্কবর্ণ মার্কউরিক্ সল্ফাইড. অধঠস্থ হ্য়। 

ও। কষ্টিক্ সোড| বা পট।শ, সংযোগে হরিজ্রা বর্ণ মার্কিউরিক্ অক্সাইড, অধঃস্থ হয়। 

৪। এমোনিয়। সংঘেগে শ্বেতবর্দ হমোনিয়েটেড, মার্কারি নামক পদার্থ অধংস্থ হয়। 

মার্কিউরস্ যৌগিকের পরীক্ষ]। 

মার্কিউরস্ নাইটেটের ভ্রাবণ পরীক্ষার জন্ত ব্যবহৃত হয়। 

১1 হাইড ক্রিক এসিড, বা জলে ভ্রবণীয কোন কৌরাইড, সংযে।গে শ্বেতব্্ণ 
মার্কিউরস্ কোরাইড, (02107061) অধস্থ হয়: ইহা! কিক পটাশ, সোড। বা এনোনির! 

যোগে বৃষ্চবর্ণ ধারণ করে। 

২। কঠ্িক্ পটাশ, সোড। ব| এমোনিয়। সংযোগে কৃষ্ণবর্ণ মার্কিউরস্ অক্প।ইড, অধঃস্থ হয়। 



সিল্ভার্ (5115: )--রৌপ্য। 

সাঞ্ষেতিক চিহ্ন 287 পারমাণবিক গুরুত্ব ১৬৭'৮৮। 

'অতি গ্রাচীনকাল হইতে বৌপ্যের ব্যবহার চলিয়! আসিতেছে । 
রৌপ্য কখন কখন খনিতে বিশুদ্ধাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়। যায়, কিন্তু সচরাচর 

ইহা গন্ধক, এন্টিমনি, ক্লোরিণ বা ত্রোমিনের সহিত মিলিত হই খনির মধ্যে ' 
অবস্থিতি করে। ইতিপূর্বে গ্যালিন! (38167 ) নামক যে সীসের যৌগিকের 

উল্লেখ কর! হইঙ্জাছে, তন্মধ্যে অল্প পরিমাণে রৌপ্য থাকে । প্রথমতঃ কৌশল- 

ক্রমে গালিনাস্থিত সমস্ত রৌপ্যকে একস্থানে সঞ্চম করিয়। দগ্ধাস্থির উপর স্থাপন 

করতঃ বাসুমখ্যে দগ্ধ করিলে উহ। হুইতে বৌপ্য পৃথক্ হইব পড়ে। 
রৌপ্যের সল্ফাইড. প্রভৃতি অন্তান্ত খনিজ-পদার্থ হইতে রৌপ্য পৃথক্ করিতে 

হইলে উহাদ্দিগের সহিত প্রথমতঃ থাস্ভ-লবণ মিশ্রিত করিয়া! উত্তাপ প্রয়োগ 

করিতে হয়। এইরূপে গিল্ভার্ সলফাইজ্, দিল্ভার্ ক্লোরাইডে পরিণত হয়। 
এই পদার্থের দহিত ধাতব ঝৌহ ও জল একত্রিত কারয়া আলোড়ন কপ্রিলে 
রৌপ্য ধাতব অবস্থায় পৃথক্ হয় ; পরে উহার সহিত পার মিশ্রিত করিলে একটী 

এমাল্গ্যাম্ প্রস্তুত হয়। ইহাতে উত্তাপ. প্রয়োগ করিলে পারদ বাস্পাকারে 
উড়িয়া যায়' এবং পাত্র মধ্যে রৌপ্য অবশিষ্ট থাকে । 

রৌপ্য দেখিতে শ্ুত্রর্ণ ও উজ্জল, বাধুসংস্পর্শে বা জজমধ্যে ফেলিয়! রাখিলে 
ইহার কোনরূপ পরিবপ্তন হয় না। উত্তাপ সংযোগে বাষু মধ্যে দ্রব করিলে 

ইহা আয়তনের বাইশগুণ অধিক আক্পাজেন্ শোষণ করে; শীতল হইলে খই 

অক্সিজেন নির্গত হইয়া যায়। নাইটিক্ এসিডে রৌপ্য দ্রব হইয়া! নাইট্রেটু অফ. 
সিল্ভার্ প্রস্তত হয়) সাধারণ ভাষায় ইহাকে পকাষ্টকি” (150021 0805:10 ) 

কছে। উত্তাপ সংযোগে রৌপ্য সল্ফিউরিক্ এসিজে দ্রব হইয়া সল্ফেট জফ. 
সিপ্ভার্ নানক লবণ প্রস্তুত করে| সল্ফিউরেটেড, হাইড্রোজেন রৌপ্ের 

সহুত মিলিত হুইয়। কুঁঝবর্ণ পিল্ভার্ সল্ফাইড, নামক লবণ প্রস্তুত করে। 

পচা জলে সল্ফিউরেটেড, হাইড্রোজেন থাকে বলিয়া! ঘবৌপ্য নিন্সিত্ত কোন সামশ্রী 
এ জলে নিমজ্জিত করিলে উহার উজ্দ্পত নষ্ট হই॥1 বিব্ণ হইয়া বায় । 

ক্লোরিণ, ক্রোমিন্ এবং আইওডিন্ঃ রৌগ্যের সহিত মিলিত হইল! বখাক্রদে 
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দিল্ভার্ ক্লোরাইড সিল্ভার্ ব্রোমাইভ. ও সিল্ভাঁর আইওডাইড, নামক তিনটা 
লৰধ প্রস্তুত করে ; আলোক সংস্পর্শে উহাদিগের বর্ণ পরিবর্তিত হয় বলির ত্র 
সকল দ্রব্য ফটো গ্রাফিতে ব্যবহৃত হুইপ! থাকে । 

রৌপা সামান্ত পরিমাণ তারের সত মিশ্রিত হইপা প্রচলিত মুদ্রা ও 
বাননাদি প্রস্ততকরণে ব্যবহৃত হয়। শিপিং গ্রভৃতি ইংলণীয় রৌপ্য মুদ্রার 

' শতকর। ৭ ভাগ তাত মিশ্রিত থাকে। টাকা, আধুলি প্রভৃতি এতদ্দেশীয় চলিত 

রৌস্য মূদ্রা শতকরা প্রার নয় ভাগ তারের খাদ মিশ্রিত থাকে । 
নিল্ভাল্ ₹মনব্সইভ (০৯1০৩ ০৫ 915৩, £১৫০০)-_সিল্ভার্ 

নাইটে টের ভ্রাবণে কষ্টিকৃ সোডা, পটাশ, বা চুণের জল যোগ করিলে এই পদার্থ 
প্রস্ত ত হয়। 

ইহ! প্রস্ততকালীন দেখিতে ধুসব্রবর্ণ কন্ত কিছুদিন পরে কৃষ্চবর্ণ ধারণ করে। 
ইহা জলে অদ্রধণীয় কিন্তু এমোনিয়। বা নাইটিকৃ এমিডে সহলেই দ্রবণীয়। 
ক্রিয়োজোট (0715030$০ ) নামক ৪ষধের সহিত ইহ। একত্রিত হইলে স্ফে!টন 

(75501951017) হয়, এন্সন্ত এই ছুই পদার্থের একছে ওষধার্থে প্রয়োগ নিবিদ্ধ। 

ধাতব রৌপোর সহিত ওজোন্ (02025) একত্রিত হইলে সিল্ভার্ 
ডাই-অক্সাইড. (91156: [)10:109, 28502 ) নামক অপর একটী শক্পইড. 
প্রস্বত হয়। 

জ্নিল্ভ্ডান্ নাই্র্রেউ. (1080 01 9112, 4%10১)- রৌপা 

নাইটিক্ এসিডে দ্রব করিয়া উত্তাপ প্রয়োগে শুষ্ক করিয়। লইলে এই পদার্থ 
প্রস্তুত হয়। 

ইহ! ন্বচ্ছ, দানাখিশিষ্ট) জলে ও সুরা-সারে দ্রবণীম্ন। উত্তাপ সংযোগে এই 

পদার্থ দ্রব হইয়। যাঁর; এরূপ অবস্থায় ইহাকে ছাচে ঢালিয়। সরু বাতির আকারে 

পরিণত করা হয়। সিল্ভ:র্ নাইটেটু কোন অর্গানিক পদার্থের সহিত একত্রিত 

হইয়া সুর্ব্য-কিরণ-সংস্পৃট হইলে কৃষ্ণবর্ণ হইয়। যায়; এক্স কাপড়ে মার্কা দিবার 
কালী 01971508108) ও চুলর কলপ- ইহা হইতে প্রস্তত হইব থাকে । 

সিল্ভ্ডালু জেহান্লীইভ, (0101079 ০£ 511%৩1, 8৫০1 )-- 

সিল্ভার্ নাইটে টের দ্রাবণে হাইড্রোক্লোরিক্ এলিড, বা জলে দ্রবণীয় কোন 
ক্লোরাইড. যোগ করিলে এই পদার্থ প্রস্তুত হয়। 
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ইহ! স্বেতবর্ণ কিন্ত আলোক -সংস্পশে ঈবৎ বেগুমীবর্ণ ধারণ করে,” একারণ 

ফটোগ্রাফিতে ইহ! ব্যবহৃত হঙ্ছ। ইহ! জলে একেবারেই অদ্রবণীয় কিন্তু 

এমোনিয়া বা সোডিকম্ হাইপো-সজ্কাইটের (.১০৭1000 [30-901791710 ) 

দ্রাবণে লহজেই গলিয়! যায়। ফটোগ্রাফির নেগেটিভ. (988) খানি স্থায়ী 

(রা) করিবার জন্ত সোডিরম্ হাইপো-সল্কাইটের দ্রাবপ ব্যবহৃত হয়। 

নেগেটিভের যে অংশ আলোক সংস্পর্শে বিবর্ণ হইয়া! যার অর্থাৎ যে স্থানে ছবি 
উঠিয়াছে, হাইপো-সল্ফাইটের দ্রাবণ সংযোগে ধাতব রৌপ্য তছুপরি পতিত হয়, 

কিন্তযে স্থানের সিপ্ভার্ ক্লোরাইড. আলোক দার! প্পৃষ্ট হয় নাই অর্থাৎ যে 
স্থানে ছবির কোন অংশ নাই, তাহ। হাঁইপে।-সল্ফাইটের দ্রাবণে একেঝরে দ্রব 
হট্র যায়, স্থতরাং কেবলমাত্র গুতিমূত্তি খানি কাচের উপর অবস্থিত থাকে। 

ক্লোয়াইডের স্টার ক্ষার্র-ধাডুর ব্রোমাইড. ও আইওডাইভ. সংযে।গে যথ।ক্রম়ে 

লিল্ভার্ ত্রোমাঁইড. ও দিল্তার্ আইওড।ইড. নানক ছুইটা লবণ গ্রস্ত হয়। 

ইহারাও আলোক সংস্পর্শে বর্ণ পরিবর্তন করে। 
রোৌগোর দ্বয়প নিকাপণ (15569) । 

সিজ্ভার্ নাইটে টের জাবণ পরীক্ষার জন্ত ব্যবহৃত হয় । 

১। হাইডেোক্লোরিক এসিড. বা জলে স্বীয় কোন কোরাইড. সংযোগে শ্বেত 

মিস্গ।র্ কৌরাহ্ভ অধঃস্থ হয় ) এমোনিয়। সংযোগে ইহু| ভ্রব হইয়। যায় । 

২। মল্ফিউরেটেড হাইডে দেন নংযোগে কৃষণবর্দ দিলভার্ সম.ফ[ইড, অধঃস্থ হয়। 
৩। ক্রোসেট অফ, পটাশ, সংযোগে গড় রক্তবর্ণ ক্রোমেট, অফ, সিল.ভার্ অধঃস্থ হয় 
৪1 রৌপ্যের বৌস্সিকের দ্রাবণে তাজ ব! দন্ত(খণ্ড নিসজ্জিত করিলে ধাতব নৌপা 

পৃথক হইয়। এই সকল পদার্থের উপব শুভ্র আচ্ছাদনক্পে পতিত হচ্স। 

অেেজইাস্জঠি 

৪৩ 
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শপ উ ইত স্স্স্ম 

এলুমিনিয়ম্ (41000101003) 

সাঞক্ষেতিক টি 41, পারমাথবিক গুরুত্ব ২৭। 

এলুষিনিয়ম্ ধাতু খনিতে ধাতব অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়! ধায় না। ফেল্ন্পার্ 

(86198) নাষক পার্বতীয় মৃত্তিকার মধো এই ধাতু অক্সিজেন ও দিলিকনের 
সহিত মিলিত হইন্া অবস্থিতি করে। এই ধাতু মৃত্তিকার একটা উপাদান। 

হল্সাইটু (991%166) নামক খনিজ পদার্থের মধ্যে ইহ! গ্রচুর পরিমাণে অবস্থিতি 
করে। ্ 

সোভিরম্ ও এলুমিনিয়মের ডংল্ ক্লোরাইডের সছিত সোডিমম্ ধাতু মিশ্রুত 
করিয়। অত্যধিক উত্তাপ প্রয়োগ করিলে এলুমিনিয়ম্ ধাতব অবস্থার পৃথক্ হইয়! 

পড়ে। 
এলুমিনিহম্ অল্লাইডকে কার্ববন্ ইলেক্টে!ডের মধ্যে স্থাপন করিস তড়িং- 

পুলি দ্বার। দ কথিলে উহ! হইতে ধাতব এনুদিনি়ম্ পৃথক্ হই! পড়ে। 
আল্দপ্ ও প্রস্মা--এই ধাতু দেখিতে নীলাভ শ্বেতবর্ণ; ইহা তাসের 

স্তায় কঠিন ও ঘাতদহ এবং জল বা বায়ু সংস্পর্শে ইহাব কিছুমাত্র পরিবর্তন 
সংলাধিত হয় ন1) জল-মিশ্রত যে কোন থনিজ দ্রাবকে ইহ! ভ্রবনী্। এইধাতু 

উৎকৃষ্ট তড়িৎ ও তাপ পরিচালক। ইহ! অন্ান্ত ধাতুর সহিত মিশ্রিত হুইয়া 

মিশ্র-ধাতু (41105) প্রস্তত করে। 

এল্লুহ্িনা (41877109) £1208)--এদুমিনিরম্ ধাতু অকাজনের 
সহিত মিলিত হুইয়! এই ধৌগিক প্রস্তত করে। এলমের (কটুফিরি) দ্রাংণে 

য়। যোগ করিলে বে শ্বেতবর্ণ পদার্থ অধংস্থ হয়, উহাকে দগ্ধ করিয়া লইলে 

বিশুদ্ধ এলুমিনা প্রস্তচ হয়। ইহ! নীগা। চুনী প্রভৃতি বছুমূল্য খনিজ প্রস্তরের 
উপাদান। বন্ত্রাদি রঞ্জিত করিবার জন্ক যে কল উড়িক্জাত রড ব্যবহৃত হয়, 



এপুমিনিয়স্। * ৬৩৯ 

উহাদিগের সহিত এনুমিনা দিশ্রিহ করিলে রঙ পাক! হয়; পাকা রঙে রঞ্জিত 

বস্ত্রাদি ধৌত করিলেও রঙ উঠে ন1। 

এলুমেন্ (30177785 01 41900101005 82110 79013981010 ০৫ 

59191095601 41000101002 5130 00170171050) [4153905, 15903 

24020] ০: (41539094, 075)2304, 24705091)--সাধারগ ভাষার 

ইহাকে এলম্ (1817) বা ফটুকিরি কহে। পোর্টাসিয়মের সহিত মিলিত 
খাকিলে পটাণ. এলম্ এবং এমোনিয়ায় সহিত মিলিত থাকিলে এমোনির। ৪ 

কছে। 

খেল্ (31:916) নামক এক প্রকার এলুমিনিয়ম্-সংযুক্ত মৃত্তিক। অমির 
সল্ফিউরিক্ এসিডের সহিত একত্রিত করিক়। উত্তাপ প্রয়োগে এনুমিনিরম্ সল্ফেট্ 
প্রশ্তত হয়। পরে উহার সছিত পো্টাসিরম্ বা এমোনিযম্ সল্ফেট মিশ্রিত 

কারলে পোট।লি॥ম্ বা এমোনিঃম্ এলম্ উৎপন্ন হয়। 
ইহ! বর্ণহীন, স্বচ্ছ, আ|ন্বদনে অগ্ল ও-কবায় রসবিশি্ট ; অষ্ট-কোণ-যুক্ত দীনার 

আকারে (09%81১5078) 01790819) ভ্রাবণ হইতে পৃথক্ হয়। 

ফার্মাকোপিয়াতে ষে নির্জল ফট্কিরির (01190 /১100) উল্লেখ আছে, 
তাং! পটাশ. এলম্ দ্ধ করিয়া গ্রস্ত 5 হইয়া থাকে । 

এবুমিনিয় ক্লোরাইড, (101910100 01১191106), এলুমিনিয়স্ লল্ফেট্ 

(/109)1017 991191)869), এলুমিনিয়ম্ ফন্ট (100010100 159800969) 

প্রভৃতি এই ধাতুর কয়েকটা যৌগিক নেরপ প্রয়োজনীর নহে বলিয়া! এক্চণে 
তাহান্গিগের বিষর জআলোচ 1 কর! গেণ ন1। 

এলুমিনিয়মের স্বরূপ নিজপণ (1958) | 

১। এখোদিয়] সংযোগে খেত বর্ণ এগুমিনিরদ্ হাইডেট অথ হয়| এগোনিয়ার জীবে 

ইহ! অগ্রবণীয ( লিগ্বের সছিত পরতেন )। 
'%.। করিকু পটাল, খা সোডা সংযোগে খেতবর্ণ চির হাইডেট অধংগ হয়। 

পরিটাযকের পরিমাণ অিক হইলে ইহ! গলিঃ। বায। 
ও) এনুমিনিমের যৌগিক এফ ধ্ড করলার উপর বাফনল সাহাধ্ে উত্তপ্ত করিয়া পরে 

কোব্টনাইট্রেটের জাবণে নিক করি! পুনরার উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উহ নীলবধ ধারণ কযে। 

ওকি 



৬৪৭ " রসায়ন-দুত্রী। 

পোপিলেন্, কাঁচ এবং মাটির বাসন! 

(1১07091980, 01888 800 19910060-৬/810) 

পূর্বেই উক্ হইয়াছে যে মৃত্তিক, এনুমিনিয়ম, দিলিকন্ ও অক্সিজেনের 
মিলনে উৎপন্ন, এজন্ত ইহাকে এনুখিনিরস্ গিণিকেট্ চিনি ০ 8107017- 

8) কহে 

 ক্ষাক-ধাতুর পিলিকেট্ গুলি জলে ডরববীয়। ক্ষার-মৃক্তিক। ধাতুর সিলিকেট গুলি 

জলে দ্রবণীন্প নহে কিন্তদ্রাবক সংযোগে ভ্রব হয়। এই হই প্রকার সিলিকেট 
একত্রে মিশ্রত করিয়া উত্তাপ সংযোগে দ্রব করিলে কাচ প্রস্তুত হয়। কাঁচ, কি 

জল) বি এসিড:, কিছুতেই দ্রবণীক় নহে। এতহ্যতীত লৌহ, এলুমিনিয়স্, সীর্গ্ 
প্রভৃতি ধাতুর সিলিকেটও কাচ নির্মাণের জন্ত বাবহত হয়। 

যেসকল বোতল ও শিশি সচরাচর ওধধ রাখিবার জন্ঠ ব্যবহৃত হয়, তাহারা 

ঈষৎ কীকুজবর্ণের ) তাঁহার যে কাচে নির্দিত, ইংয়াজীতে তাহাকে বট্ল্ গ্রচা্ 
(8০৮৮5 1855) কছে। সোডিয়ম্, ক্যাল্সিফম্, আয়রণ,ও এলুমিদ্যিস্ ধাতু 

ধিলিকেট সকল একত্রে মিশ্রিত করিয়া এই কাঁচ গ্রস্ত হইয়া থাকে। 

আমর! গৃহকার্যের জন্ত কাঁচের গেলাঁস -গ্রতৃষ্ঠি যে নকল পদার্থ বাবহার 
করিস থাকি, ভাহ! ফ্রিপ্ট, গ্র্যান্ (81100 01955) নামক কাঁচে নির্শিত। 

পোঁটামিষ্ম্ প্িলিকেট ও লেড, সিপ্িকেটু একজে ধিশিত করিস ফ্রিন্ট_ গা 

প্রস্তুত হনব। | 

রাসায়নিক পরীক্ষার জন্ত ষে সকল কাচ-নির্িত যাস্্রর আবশ্তক হয়, তাহারা 

ক্রাউন্ গ্লাসে (01০৮1) 11888) গঠিত। সোডিযম্ ও ক্যাল্লিয়ম ধাতুর সিলিকেটু 

একজে মিশ্রিত করি! করাউন্ গ্রাস প্রস্তত হয়। ই উপাদান ছাবাই.উইণ্ডে! 
(1100৮) ও প্লেট (2191০) গ্রাস নির্ষিত হয়। 

জন্তাধিক উত্তাপ সংযোগে কোন অব্য দগ্ধ করিতে হই থে ধে সক্গ কাটের 
স্তর ব্যহত হয়, তাহারা বোহিমিয়ান প্ল্যাসে (8০তম 81535) নির্বিত। 

পোটািয়মু ও ক্যাল্সিয়মূ ধাতুর সিলিকেট্ বোহিমিযানু ্ ল্যাসের উপাদান। 
কাঁচ ওস্তত করিতে হইলে উপাদ'ন গুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়। সিকি 

হইতে অর্ধ ওজনের ভাজ কাঁচ উহার সহিত একত্রিত ঝরতঃ উত্তাপ সংযোগে 



গোিলেন্, কা এবং ফ্টির ঝ|মন। ৩৪১, 

উব করিতে হয়। জ্রধ অবস্থা কুকার ছারা বা ভাচে ঢালিয়া ক্ষাচ' হইতে বে- 
বন্ত ইচ্ছা; মর প্রস্তুত করিতে পারি।: 'কাঁচ-দির্শিত পদার্ঘশুলিকে: মে ক্রমে 
শীতল করা উচিত, নতুবা! তাহার অন্তিপন্থ ভঙ্গপ্রবগ হয়। এইযাণে ক্রমশঃ 
শীতললকরণ-প্রক্রিয়াকে ইংরাজীতে "এনীলিং* (১1069115) কনে। 

কতকগুলি ধাতব অক্সাইভ. ভ্রবীডূৃত কাঠের সহিত মিশ্রিত হইলে নানাবিধ 
ব্ণ উৎপাদন করে। ফেরদ্ অল্পাইড. হইতে গাঁড় সবুজ, ম্যাঙ্গানীজ্ অক্স।ইডং 
হইতে বেগুণী, কোবল্ট, অক্সাইড: হইতে শী, ফিউপ্রদ্ অব্মাইড. হইতে লোহিষ্ 
এবং ফেরিকৃ অক্সাইড. হইতে হরিদ্রাবর্ণ উৎপর হয়। যে বর্ণের কাঁচ প্রস্তত 
করিতে হইবে, উক্ত বর্ণোৎপাদক ধাতব অক্স।ইড. অল্প পরিমাণে দ্রবীভূত কাচের 

সহিত মিশ্রিত করিলে তাহা প্রস্তত হয়। 

কাচ নির্মাণের জন্ত যে সকল উপাদান ব্যবহৃত হয়, তাঁহাদিগের মধ্যে 
স্বভাবতঃ ফেরম্ অক্পাইড. অল্প বা অক পরিমাণে অবস্থিতি করে, সুতরাং কাচ 

প্রস্তুত হইলে উহ| ঈষৎ সবুজবর্ণের দেখায়। বর্ণহীন কাচ প্রস্তত করিতে হইলে 
ম্)।জানীজ. ডাই অক্সাইড, আসের্নক্ ট্রাই-অক্স।ইড., পোটাসিয়খ্ নাইটেট্ প্রভৃতি 

যেকোন একটী অক্নিজেন্-প্রদায়ক পদার্থ অল্প পরিমাণে কাঁচের সহিত মিশ্রিত 
করিয়। দিলে উক্ত সবুজ রও নষ্ট হয়, সুতরাং কাঁচ সম্পূর্ণ বর্দহীন দেখায় 

পোরঁপিলেন্ এক' প্রকার মৃত্তিক1; ইহ! বিশুদ্ধ শিলিকেটু অফ. এলুমিনিয়ম্। 
সচরাচর চীনামাটি (90110. ০ ৮১01:091810 018) হইতে পোসিলেন প্রস্তত 

হয়। চীনামাটি শুভ্রবর্ণ ও উহার চূর্ণ অতি সুপ্্। যে সকল মাটির বাসন 
সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তাহার। রঙ্গিন সাধারণ মৃত্তিক! হইতে গ্রস্তত হইপ্া 
থাকে । 

পোরসিলেনের ভ্রব্যা্দি প্রস্তুত করতে হইলে প্রথমতঃ চীনামাটি দ্বার 

পদার্থের গঠন নির্মাণ উহাকে করিয়! ফেল্ম্পার (8€1391) নামক পার্বতীয়- 

মৃত্তিকামিশ্রিত জলে ডুবাইলে উক্ত: পদার্থের সমস্ত ছিদ্র রুদ্ধ হইয়া উহার 
উপরে ফেঙ্ম্পারের একটা আচ্ছাদন পতিত হয়। পরে উক্ত পদার্থকে 

অতাধিক তাপ সংযোগে দগ্ধ কার? লইলে উৎকৃষ্ট পো্সিলেন্ নির্শিত দ্রব্য 

গ্রস্ত্ত হয়। . 
মাধারণ মাটি বাসনের ছিদ্র রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ফেল্ম্পারের পরিবর্তে 



৬৪২ রসায়ন-পুত্র। 

খাত লব্ধ বাধধত হয়। ধেচু্লীতে মাটির বাদন পোড়ান হয়, তাঁহার মধ 
কিয়ৎপরিধাণ লবণ নিক্ষেগ করিলে উহ! বান্পকার ধারণ করিয়া বাঁধনের মাটির 
সহিত মিলিত হয় এবং সোঁডিয়মূ লিলিকেটে পরিণত হইয়া পান্থ ছিদ্র সমুহ 

অবরুদ্ধ করিয়। দেয়। 

ছ্রেনেজ্ পাইপ, টাইল্ প্রভৃতি মৃতি ক।-নির্শিত পদার্থের উপর বিভিন্ন বণের 
মন্থণ আবরণ (0182৩) সংলগ্ন করিবার জন মেট! লিন্দুর, জি, অক্সাইড., 

ম্যাঙগানীঙ্ ডাই-অকা ইড. প্রভৃতি পদার্থ ব্যবহৃত হয়। 



সগ্ডম পরিচ্ছেদ । 

স্(৫%2)স 

আয়রণ, (179) ) লৌহ। 

সাক্কেতিফ চিহ 5৩, পারমাগবিক গুরুত্ব ৫৫-৮৪। পু 

আমর! যত ধাতু ব্যবহার করিয়া থাকি, তন্মধ্যে লৌহ সর্বাপেক্ষা অধিক 
প্রয়োজনীয় । অতি প্রাচীনকাল হইতে লৌহের ব্যবহার চলি! আগিতেছে। 

লৌহ ধাতব অবস্থায় সামান্ত পরিমাণে পৃথিবীর উপরিভাগে প্রাপ্ত হওয়। যায়। 

সময়ে সময়ে পৃথ্থিবীর উপরিভাগে যে মকল' উক্কাপি্ড পতিত হয়, তাহাদিগের 

ঃধ্যে লৌহ ধাতব অবস্থায় বিদ্যমান থাকে । 
লৌহ, অক্সিজেন বা গন্ধকের সছিত মিলিতাবগ্থায় পৃথিবীর নানাস্থানে বথে্ 

পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়। যায়। লৌহ ও অক্সিজেন এতছুভয়ে মিলিত হইয়। 
নিয়লিখিত খনিজ যৌগিকগুলি উৎপাদন কর়ে-. 

১ম। ল্পেকুলার্ আররণ, গুর্ (969০0191 1100 019 ) 

২য়। ম্যাগনেটিক আন্বরণ, ওর্ ( 11800৩110 [107 019 ) 

* ৩য়। রেড. হিমাটাইট ( চ১৩০ 17500186169 ) 

৪র্ঘ। ব্রাউন্ হিমাটা ইট (73701) [720119110 ) 

গন্ধকের সহিত লৌহের যোগ হই! থে খনিঙ্জ যৌগিক উৎপন্ন হর, ত্বাহাকে 
আয়রণ, পাইরাইটিধ, € 1700 [১171693, 0699 ) কছে। 

গন্ধক, অকিজেন্ ও লৌহ একরে খিলিত হইয়। সল্ফেটু অফ. আয়রণ'প্রস্তত 
হয়) ইহছাঁও খনির মধে: প্রত হওয়। যায়। 

লৌহ কার্বনিক এসিডের লহিত মিলিত হইয়া কার্বনেট অফ. আয়রণ, 

বরে আয়রণ, ষ্টোন্ (018) [100 30979) নানক খনিজ যৌগিক প্রস্ত 

করে। 
সচরাচর আমর। তিন প্রকারের চির 'দেখিতে পাই, যথা --রটু আয়রণ, 

( /:08806 [100 ), কাই, আক্বরণ, (043 1107 ) ও স্বীন (91661) ঝ| 

ইম্পাত। ইহাদিটমর পরম্প:রর মধ্যে ধর্পা ও উপাদানগত পার্থক্য লক্ষিত 



৩৪৪ . বসায়নন্সুত্র । 
লী 

হয়। রটু আমুরণই বিশুদ্ধ লৌহ; কাষ্ট আক্মরণে সাঁধানত.পরিমাঁণে দিলিকন্ 

ও কার্ধন্ মিশ্রিত থাকে; ইন্পীক্টে কার্বনের পরিমাণ কাই আয়রখ, 
অপেক্ষা অল্প! 

ক্লে আয়রণ. ্োন নামক খনিজ যৌগিক হইতে কাট, আররণ, প্রস্তুত হইস 
থাকে । এই পদার্থ দগ্ধ করিগে ঝার্বনিক এমিড. উড়িয়। যা এবং ফেরিক্ 
অক্সাইড, অবশিষ্ট থাকে । দগ্ধাবশিষ্ট পদার্থকে পাতুরে করলা ও চা-খড়ির 
সহিত একব্রিভ করি! বা ফার্নেস্ (13189 [01৭)80৩ ) নাঁমক চুলীতে দগ্ধ 
করিরার নিমিত্ত স্থাপন কর! হয় এবং উত্তপ্ত বাঘু তন্মধ্যে প্রবেশ করান হয়? 

প্রথমতঃ ফেবিক্. অক্সাইড. ধাতব লৌছে পরিণত হয়; পরে জ্ববীতৃত হইর] 
পাতুরে কয়ল! হইতে কিয়দংশ কার্বন ও বালি হইতে লিলিকন্ গ্রহণ করিয়া 
কা আয়রণে পরিবর্তিত হয়। 

রটু আয়, কাট আম্নরণ, হইতে প্রস্তত হইয়া! থাঁকে। কাষ্ট, আররণ কে 
বারুমধ্যে অত্যধিক উত্তাপ সংযোগে পোঁড়াইলে উহার মধাস্থিত কার্বন কার্বন 
ডাই-অক্সাইড-রূপে উত্ভিয়। যায় এবং ধিলিকন্ ধাতু অক্সিজেন নংযোগে লিলিকাতে 
পরিণত হয় ও কিম্নংপরিমাণ অক্কাাইভ, অফ. আঁয়রণের সহিত মিলিত হইয়া! 

পৃথক হইয়। পড়ে। এক্ষণে লৌহপিগুকে হাতুড়ি ছার! পিটিয়। রটু আদ্বরণের 
দণ্ড বা পাত প্রস্তত কর! হয়| 

ইস্পাত রটু আমরপ, হইতে প্রস্তত হইয়া থাকে। রট্ু আগ্ররণকে 
কমার সহিত একত্রিত করিয়া অধিকক্ষণ গলাইলে উক্ত লৌহ ইম্পাতে 

পরিণত হয়। অধুনা বেসিমারের (035917201) প্রপলীমতে ইস্পাত প্রস্তত 
হইয়া থাকে। কাই, অ'য়রণকে প্রথমতঃ ব্রা, ফার্নেদে দগ্ধ করিয়া 

উহ! হইতে কার্বান ও মিপিকন্ পৃথক করিস! দেও হয়) পরে উহার সহিত 

বিশুদ্ধ কাট, আঁদরণ, এক্সপ পরিমাণে শিশ্রত করিতে হয়, যাহাতে শেষোক 

পদার্থের মধ্যস্থিত কার্বন ও পিলিকন্ সমস্ত লৌহ্রে সহিত মিলিত হইব 
উদ্থাকে ইম্পাতে পরিণত করে। জ্তবীভূত ইম্পাতকে পরে ছাচে ঢালিয়া 
অওয়া- ছয়। ইন্পাত অতিশর কঠিন আঅখচ ভঙ্গ-প্রধণ, ভানিলে অভ্যন্তর- এদেশ 
দানাযুক্ত দেখায়। ইচ! বিশুব্ধ লৌহ জপেক্ষ। অধিক থাততসহ এবং উত্তীধ সংযোগে 
সহজে দ্বীন । ছুরি, কাচি, জং ইঞ্যাদি ইম্পীঙ ইইতেগ্রত্থভ হয় । 



আল ও হ্ব্স- লৌহ নির্জল ৰা সংস্পর্শে অবিস্কৃত অবস্থায় খাঁকে 
কিন্তু অনাবৃত স্থানে রাখিয় দিলে আদ্র বাধু সংস্পর্শে উহার উপর খড়িচী (8540) 

ধরিয়! যাঁর়। লৌহ দেখিতে ধৃসরবর্ণ ও উজ্জ্বল। . 
লৌহকে উত্তাপ সংধ্ঠোগে লোহিতবর্ণ করতঃ ভলের মধ্যে নিমজ্জিত করিলে 

জল বিষ্লিষ্ট হই হাইড্রোঙ্ছেন্ গণাস্ উৎপর হয়। অধিক পরিমাণে ছাইদ্রোজেন্ 

স্তত করিতে হইলে লোহিতোত্তপ্ত শৌহের সহিত জল-বাম্প একত্রিত করিতে 
হ্র। 

লৌহকে উত্তপ্ত করিলে উহা বাযুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া উঁক 
ধাতুর অক্সাইডে পরিণত হয়। 

ধাতব লৌহ এবং কতিপয় লৌহ-যৌগিক ু্বব- -ধর্্াক্রান্ত ; ইহাদিগের মধ্যে 
ম্যাগনেটিক বা বাক অক্লাইড, অফ. আর়রণ, সর্ব প্রধান; ইহাকে সাধারণতঃ 
লোড, ষ্টোন্ (£02050175 ) বা চগ্বক কহে। ইহা লৌহের একটী প্রধান 

খনিজ যৌগিক। উত্তাপ সংযোগে লোহিতবর্ণ ধারণ করিলে এই ধর্ম বিনষ্ট হয় । 

বিশুদ্ধ লৌহথণ্ড চুম্বক স্পর্শ করিলে চুন্বকত্ব প্রাপ্ত হয় কিন্ত উহাতে এই গুণ 
অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। 'একথণ্ড ইন্পাঁত চূষ্থক সংস্পর্শে স্থারী চূঙ্ধকত্ব প্রাপ্ত 
হয় মর্ধীৎ উহ! একেবারেই চুষ্বকে পরিণত হইয়া বায়। ইন্পাত খণ্ড চুম্বকে বত 
অধিকক্ষণ ধর্ষণ করা যার। ততই উহা চুম্বকত্ব গুগের বৃদ্ধি সাধিত হইয়! থাকে । 

রটু আফ্ররপ, অত্যধিক উত্তাপ সংযু্জ না হইলে গলে ন! কিন্তু অল্প উত্তাপেই 
নবম হইয়া পড়ে, তখন ইহাকে পিটিয়! ইচ্ছামত নান। দ্রবা প্রস্তত করা যায় । 

দ্রইখণ্ড লৌহুকে জুড়িতে হইলে উত্তাপ 'প্রপ্নোগে নরম করিয়া একের উপর 
অপরকে একরে বাথিক় হাতুড়ির আঘাতে পোড়া যায় ; ইংরাজীতে এই প্রক্রিয়াকে 
ওয়েন্ডিং (ডা 010170) কছে। 

লৌহ ছুই প্রকার যৌগিক প্রস্তুত করে, যথা ফেরস্ ও ফেরিকৃ? সল্ফেট 
অফ. আয়রণ, বা হীরীকশ, ফেরদ্ যৌগিকের এবং ফেরিকৃ ক্লোরাইড. ফেরি 
যৌগিকের দৃষ্টান্ত স্থল। 

লৌহ বিশুদ্ধাবস্থায় ফেব্রুম্ বিডাক্টম্ ( তোপ ঢ১5090ট010, _7390০80 

1707 9 নামে খবধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ফেরিকৃ হাইড্রেটকে হাইদ্বোজেন্ 

গ্যাসের মধ্যে রাধিকা! সমধিক উত্তপ্ত করিলে এই পদার্থ গ্রস্তত হয়; ইহার সহি 

9৪ 



৩৪৬ ৃ রসায়ন-সুত্র। 

ম্যাগনেটিক অক্সাইড. অফ. আর়রণ, কিম়্ৎপরিমাঁণে মিশ্রিত থাকে | ইহা 

দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, অতি হুল চুণীকার, চুষ্ধকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। হাইডোক্লোরিক্ 
এলিঙে স্দুটন হুইয়। ভ্রব হয় এবং দ্রব হইবার সময়ে হাইডোজেন্ গ্যান্ নির্গত 
হইতে থাকে। 

অ্ঞ্াইজ্ভং মহ আনল, (0%1055 ০1 [101)--লৌহ 

অক্িজেনের সহিত মিলিত হইয়া ফেরস্ অক্সাইড. (76000502109, 

ম'৩০) ও ফেব্রিক অক্মাইভ. (76710 00109, [9205 ) নামক ছুই প্রকার 

অক্সাইড. প্রস্তুত করে। ফেরস্ অক্সাইড বিগুদ্ধ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, 
কারণ ইহ! অতি শীত বাযুদ্থিত অক্সিজেন্ গ্রহণ করিয়া! ফেরিক্ অবস্থায় পরিণত 
হয়। ফেরস্ অক্সাইড. ভিন্ন ভিন্ন দ্রাৰকের সহিত মিলিত হইয়া ষে সকল যৌগিক 
প্রস্তত করে, তাহাদিগকে ফেরস্ যৌগিক কহে। মল্্ফেট. অফ. আযরণ, 
পোড়াইলে পাটলবর্ণের ফেরিক্ অক্স/ইড. প্রস্তুত হয়| ফেরিক্ ক্লোরাইডের দ্রাবণে 

এমোনিয়! যোগ করিলে পাটপবর্ণের ফেরিক্ হাইডেট. অপংস্থ হয়; ইহা দ্রাবকের 

সহিত মিলিত হইয়া ফেরিক্ যৌগিক প্রস্তুত করে। ফেরিক্ হাইডে,ট পোড়ায় 
লইলে ফেক অক্সাইড. উৎপন্ন হয়। 

. ম্যাগনেটিক অক্সাইড. (9505 ) নামক লৌহের অপর একটী অক্সাইড. 

মচরাচর খনিজ প্দার্ঘনপে গ্রাপ্ত হওয়। যান। 

ন্বগান্র্বন্েউ ০০০ বাম, (05190017819 0 1101 

79০03 )--সল্ফে) অফ. আক্গরণের ভ্রাবণে কার্বনেট, অফ. এমোণিয। যোগ 

করিলে এই পদার্থ অধঃস্থ হপ। ফাম্মাকোপিয়াতে যে স্তাকারেটেড, কার্বনেট. 
অফ. আয়রণের ( 329০1187260 081090716 01 1:00) উল্লেখ মাছে, তাহা 

এই পদার্থ ও চিনি এতছৃভয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন । ইহা! স্পাথিক্ আয়রণ. ওর্ 
(80৪01) 1100 079) নামক থনিজ পদার্থক্ধপে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া 
বায়। 

আইওডাইড অফ আম্্ল্পণ ২6৪11 [00101817), দা]3), 

স্-লৌহ ও আইওডিন্ একত্রে মিশ্রিত করিয়। এই পদার্থ প্রস্তুত হয়। ফাশ্বা- 
কোপিয়াতে ষে পিরাপ, ফেব্রি আইওডাইডের উল্লেখ আছে, এই পদার্থের 
সহিত জল ও চিনি মিশ্রিত করিয়! ফুটাইলে তাহ! প্রস্তুত হুয়। 



আয়রণ। * ৩৪৭ 

ল্ষফেউ, অব. আস্ন্ল. (৪৩7 9010)89 ০904) 

7,0০0, হীক্সাকস্ণ২)-লৌহ-তার সল্ফিউরিক্ এসিডে দ্রব করিয়া 
দ্রাবণটী উত্তাপ সংযোগে ঘন করিলে এই পদার্থ দানার আকারে পৃথক হইব! 

পড়ে। সল্ফাইড অফ. আয়রণ, জল-মিশ্রিত সল্ফিউরিক্ এসিডের সহিত 
মিশ্রিত হইলেও এই পদার্থ প্রস্তুত হয়। 

এই পদার্থ অন্ততর আকারে ফাণ্মাকোপিয়াতে ব্যবন্থত হয়। সল্ফেট, 
অফ. আয়রণকে ১৯০০ তাপ-মাত্রায় শুষ্ক করিয়া! লইলে নির্ল সল্ফেট 
অফ. আয়রণ, (01160 50171086601 [107) প্রস্তত হয়। সল্ফেট, অফ. 

আগ্রণের উগ্র দ্রাণ শোধিত-স্ুরাতে ঢালিলে গ্র্যানিউলেটেড, সল্ফেট. 

অফ. আফ়বরণ, (08170185050 551010805 ০01 11019) প্রস্তত হয়। এতদুভয় 

পদ্ার্থই ওধধরূপে ব্যবহৃত হয় । ইহা! নানাবিধ কাল রং ও ইংরাজী পকালী” 

প্রস্তুত করিবার জন্ত ব্যবহৃত হইয়৷ থাকে। 

সল্্ফেট, অফ. আয়রণ, দেখিতে সবুজবর্ণ, দানাযুক্ত, আন্মদনে কষায়, 

জলে দ্রবণীর, স্থরা-সারে দ্রব হয় না ; ইহার জল-মিশ্রিত দ্রাবণ অনাবৃত স্থানে 
রাখিয়! দিলে ঘোল! হইয়] যায় এবং পাটলবর্ণের পার্-অল্লাইড অধঃস্থ হয়। 

নির্জল, সল্ফেট, অব আঁক্সরপ, দেখিতে শ্বেতবর্ণ। গ্রচানিউলেটেড, সল্ফেট, 

অফ. আয়রণ অতি ক্ষুদ্র ঈষৎ সবুজবর্ণের দানাধুক্ত । 

১৪৮ পরীক্ষা ফেস সল্ফেটের জল-মিশ্রিত ভ্রাবণে ফেরো-সারানাইড, অফ, 

গোটাসিয়মের দ্রবণ যোগ করিলে ঈবৎ নীলবর্ণ পদার্থ অধংস্থ হুয় কিন্তু ফেরি-সায়ানাইড. অফ. 

পোটাসিয়মেয় দ্রাবণ যোগ করিলে গাঁড় নীলবর্ণ পদার্থ অধঃ্থ হয়। 

ফেন্লিব্ড সল্ফ্েউ ২ (চা6 501010816) [2$0479)-- 
ফেরিক্ ক্লোরাইডের দ্রাৰণে কষ্টিক সোডা বা এমোনিয়া যোগ করিলে পাটল- 

বর্ণের ফেরিক্ হাইডে,ট অধংস্থ হয়। এই অধঃস্থ পদীর্থকে সল্ফিউরিক এলিডে 

দ্রব করিলে ফেরিক্ সল্ফেট. প্রস্তুত হয়। 

ফস্ফেউ হক, আব্শ্পঞ (5109018%5 ০01 11020-1611 

12800501085, £৩)[50,)., 81720)--সল্ফেট, অফ. আয়বুগ, ফল্ফেট, 

অফ. পোডিয়ম্ ও বাই কার্ধনেট অফ. $দাভিয়ম্ এই তিনটা পদ্দার্থের মিশ্রণে 

ফম্কেট, অফ. আয়রণ, প্রত্থত হয় | | 



৬৮  ইসায়ন-সুত্র। 
ইহা, দেখিতে ঈষৎ ক্রষ্র্ণ, চুর্ণাকার, জলে অদ্রবনীয়, হাইড়েক্লোরিক্ 

এসিডে দ্রব হয়। 

ফাঙ্মাকোপিয়াতে যে সিরাপ, অফ. ফস্ফেট. অফ. আর়রণের উল্লেখ আছে, 

তাছা.ফস্ফেট, অফ. আগ্নরণ., “চালাই কর! জল, চিনি ও উগ্র ফম্ষরিক এন্সিড, 
একত্রে মিশ্রিত করিয়। প্রস্তত হয়। 

ফেন্পস্ ীকাইভ (হিহাা০030107109, [8012)--লৌহ 
জল-ম্লিশ্রিত হাইডোক্লোরিক এমিডে দ্রব করিয়া! লইলে এই পদার্থ হরিঘর্ণ 

দানার আকারে পৃথক হয়। 

ফেলি ক্ান্লাহভ, (165101)101139 ০06 11010) 799016)-- 

লৌহ উত্তপ্ত করিয়া ক্লোরিণ গাঁসের সহিত একত্রিত করিলে এই পদার্থ 
কষ্ণবর্ণ দানার আকারে উৎপন্ন হয়। ফার্খাকোপিয়াতে যে পার্-ক্লোরাইড. 
ঘফ. আয়রণের উগ্র দ্রাবণের (17007 তা 05101019109 2০16০7) 

উল্লেখ আছে, লৌহ-তার, হাইডেক্লোরিক এলিড, ও নাইটিক এমিড, একব্রিত 

করিয়া উত্তাপ প্রস্বোগে শুধু করতঃ জলে দ্রব করিয়া! তাহ! প্রত হয়। 

_. এই জ্রাবণের বর্ণ কমঙালেবুর মার, আশ্বাদনে কষায়, জলে এবং সুরা" 
সারে সহজেই ভ্রবণীয়। ইহার সহিত জল-মিশ্রিত করিয়। লাইকার্ ফেরি 

পার্- ক্লোরাইড. 01000 মা 70101010110) এবং শোধিত-ন্ুরা মিশ্রিত 

করিয়া টিংচার ফেরি পার্- ক্লোরাইড. (৭1701016891 06710101109) নামক 

দুইটা ওবধ প্রস্তত হয়। 

১৪৯ পরীক্ষা 1-ফেরিক্ ক্লৌরাইডের জল-মিশ্রিত ভ্রাবণে ফেরো-সাক়্ানাইড, অফ, 
পোটাসিরমের স্রাবণ যোগ করিলে গাড় নীলাবৃর্ণ পদার্থ (প্রসিয়ান বর.) অধ;স্থ হয়। 

ফে্ুস্ ভেল্যশইভ ২ (০৪ 901017145, [9৪)--লৌহ ও 

গন্ধক একত্রে মিশ্রিত করিয়া! দগ্ধ করিলে এই পদার্থ উৎপন্ন হয়। ইহা. যে 
£কান দ্রাবকের সঙিত মিশ্রিত" হইলে সল্ফি্টরেটেড, হাইডেজেন্ গাস্ 

উৎপাদন করে, এজন্ত লেবরেটারিতে ইচ1 বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 

লৌহ ও গন্ধক একত্রে মিলিত, হইয়। ডাই-সলফাইড. (101-5010109) 
নাঁমক অপর 'একটা যৌগিক গ্রস্ত করে; ইহ! লৌহের একটী খনিজ যৌগিক, 



শায়রণ | , ৬৪৬ " 

গ্রক্কৃতি মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যার়। ইহা! সাধারণতঃ আফ়ুরণ, 

পাইরাইটিজ, (1:01) 11653) নামে অভাহত। 
এতদ্বাতীত আগিনির়েট অফ. আয়রণ (4196171215 0? 1702 ) ডাক়্া- 

লাইজউ আমরণ, (0191530 1107, সাইট্রেটে অফ. আয়রণ ও কুইনিন্ 
(0117206 0৫1£01) 9100 0010109 ), টাট্রেটু অফ. আয়রণ, (11808650 

1100), নাইট্রেট, অফ. আলরণ্ (1108৩ ০01 [10 ) প্রভৃতি লৌহের, 

পর কতিপয় যৌগিকও ওুঁষধার্থে বাবহ্ৃত হয়; বাহুল্য ভয়ে সেগুলির 

বিশেষ বিবরণ এম্থলে উল্লেখ কর! গেল ন1। : 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে লৌছের যৌগিক গুলি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথ| £- 
১। ফেরল্ (26119085 )- 

২। ফেবরিকৃ (06210 )-- 

এন্সণে যে সকল পরীক্ষ। দ্বারা এই ছুই প্রকার যৌগিকের স্বরূপ নিরূপিতত 
হইয়! থাকে, তাহ। নিষ্বে বর্ণিত হইল। 

লৌহের স্বরূপ নিরূপণ (75815 )। 
ফেরস্ যৌগিকের পরীক্ষা । 

ফেরস্ সল্ফেটের জল-মিশ্রিত জ্রাবপ পরীক্ষার জন্ত গৃহীত হয়। 
১। এমোনিয়া সংযোগে খেতবর্ণ ফেরস্ হাইড্রেট, অধংস্থ হয়) ইহা বাবুস্থিত 

অস্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া অঠি শীগ্রই প্রথমতঃ মলিন সবুজবর্ণ ও পরে পটলবর্ণ ধারণ 

করতঃ ফেরিক্ হাইড্রেটে পরিণত হয়। ইহাতে এমোনিয়ম্ সল্ফাইড যোগ করিলে কৃষ্ণ 

ফেরস্ সল্ফাইড, অথঃন্থ হুয়। | 

২। পোটাসির়ম্ ফেয়ো-সায়ানাইড, সংযোগে নীলাতি শ্বেতবর্ণ পদার্থ অধংস্থ হয়) 

এই পদার্থ বাযুস্িত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়! শীত্রই গাঢ় নীলবর্ণ প্রসিয়ান্ র্ 
(7098180 10০) নামক পরার্থে পয়িণত হয়। 

৩। পোটানিরম্ ফেরি-সায়ানাইড, সইযোগে নীলবর্ণ ট্ণ বুলস রর. (707000115 818৩) 

নামক পদার্থ অধঃশ্থ হক্স। | 

৪। পোটাসিয়স্ সলফো।-সায়ানাইড. সংযোগে ফেরম্ যৌগ্লিকে ধর্ণের কোন পরিবর্তন দৃষ্ট 
হর না। . 

ফেরিক্ যৌগসিকের পরীক্ষা । 
ফেরিক্ ক্লোরাইডের জল-মিশ্রিত দ্রাবণ পরীক্ষার জন্য গৃহীত হয়। 

১) ফেরিক্ যৌগ্িকের দ্রাবণে এমোনিয়। যোগ করিলে গাটলবর্ণ ফেক হাইড্র্ট, 
অধঃস্থ হয়; ইহাও সল্ফিউরেটেড, হাইড্রোজেন সংযোগে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। 



৩৫০ .. শরসায়ন-সুত্র। 

২1 ফেরিক যৌগিকের ভ্রাবণে পোটাসিয়ম্ ফেরে! সারানাইড, যোগ করিলে একেবারে 

প্রসিয়ান্ বল, অধঃস্থ হয়। 
৩। ফেবিকু যৌগিকে পোটাসিয়ম্ ফেরি-সায়ানাইড. যোগ করিলে কোন পদার্থ অধঃস্থ 

হুয় না, কেবগ দ্রাবণের বর্ণ ঈষৎ সবুজ হয় মার! 

৪। ফেরিক্ যৌগ্সিকে পোর্ট।সিয়ম্ সল্ফো-সায়ানাইভ, যৌগ করিলে দ্রাবণ গাড় রক্তবর্ণ 
ধারণ করে। 

ট্যানিক্ বা! গ্যালিক্ এমিড, সংযোগে ফেরস্ বা ফেরিক ষৌগিকে নীলাভ কৃজ্ঞবর্ণ টাানেট, বা 

গালেট, অব. আর়রণ, অধঃস্থ হয় । এই প্রক্রিয়ানুসারে ইংরাজী *কালী” প্রস্তুত হইয়। থাকে । 

কোবল্ট (0০818) 

সাঙ্কেতিক চিন্ত 0০) পারমাপধিক গুরুত্ব ৫৮৯৭ । 

এই ধাতু প্রকৃতি-মগ্ুলে আসে'নিক্ ও গন্ধকের সহত মিলিত হইয়া টিন্ 
ছোয়াইট কোব্ট. (717 ভা 0০916) এবং কোবষ্ট, গ্রন্স, (0০981 

0192006 ) নামক থনিজ যৌগিকরূপে আকর মধ্যে প্রান্ত হওয়। যায়। 

কোবণ্ট ধাতু দেখিতে লোহিতাঁভ শ্বেতবর্ণ, ঘাতসহ, লৌহের স্তাঁয় অদ্রবণীয 
ও চুন্বক-ধন্মাক্রাস্ত। সল্ফিউরিক্ ব! হাইদ্রোক্লোরিক এদিড, সংযোগে প্রব 

হইয়। হাইড্রোজেন গ্যান্ উৎপাদন করে। 

কোব্ল্ট. ধাতু অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া তিন্টী পা, ্রস্তত 
করে। কোবল্ট ক্লোরাইভ. (00015), কোবণ্ট. নাইট্রেট.. (0০009)5] 

ও কোবল্ট, সল্ফেট, (০9504) নামক এই ধাতুর লবণপ্তঁলি জলে দ্রবণীয়। 

এই প্কল যৌগিক জলের সহিত মিশ্রিত থাঁকিলে গোঁলাপীবর্ণের দেখায় ; 
কিন্তু উত্তাপ প্রয়োগ দ্বার! জলীয় অংশ দূর করিয়! দিলে ইহার নীলবর্ণ 

ধারণ করে। কাগজের উপর এই সবস্জা যৌগিকের দ্রাবণ দ্বার কিছু 
লিখিলে উহ! সহজে পড়িতে পারা যায় না, কিন্ত উক্ত কাগজে উত্তাপ 

গ্রয়োগ' করিলে লেখাগুলি নীলবর্ণে প্রকাশ পায়। এজন্ত এই সকল যৌগিকের 

ড্রাগ গোপনীয় বিষয় লিখিবার জন্ত “্অনৃশ্ত কালী” (11515101101) রূপে 
ব্যবন্থত হইতে পারে। 

এই ধাতুর যৌগিকগুলি রডিন্, এজন্য সর্বদা রঙের কার্যের অগ্ঠ ব্যবহৃত 

হয়। কোংপ্ট. অঞ্জাইড নীলবর্ণ কাঁচ প্রস্ত করিবার নিশিত্ত ব্যবন্বত হয়। 



নিকেল্। , ৩৫১: 

কোস্ট, ধাতুর স্বরূপ নিরপণ ([:0569) । 
কোবপ্ট, নাইটে টের দ্রাবণ পরীক্ষার অন্ত গৃহীত হয্। 

১। এই ধাতুর যৌথিকে এমোনিরম্ ক্লোরাইড, ও এমোনিয়। যোগ করিলে কোন পদার্থ 
অধঃস্থ হয় নাঃ পয়ে উহাতে এমোনিয়ম্ সল.ফাইড, যোগ করিলে কৃ্ণবর্ণ কোবলট্ সলফাইড, 

(009) অধঃস্থ হয়। 

২। সোহাগীর বর্তলের মহিত এই ধাতুর যৌগিক মিশ্রিত করিয়। উত্তপ্ত করিলে বর্ত,লটা 
নীলবর্ণ ধারণঃকরে । পু 

নিকেল্ (31061) 
| সাঙ্কেতিক চিহ্ন বা, পারমাণবিক গুকত্ব ৫৮৬৮ । 

এই খাতু প্রকৃতি-মগুলে আর্সেনিক, গন্ধক ও কোবল্টের সহিত মিলিতাবস্থায় 

প্রাপ্ত হওয়। যায়। ইহা! দেখিতে শ্বেতবর্ণণ ঘাতনহ ও চুন্বকধন্মাক্রান্ত। 
অত্যধিক তাপ সংযোগে ইহার চুদ্বক ধর্ম নষ্ট হয়। 

এই ধাতু অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়! ছুইটী অক্সাইড. প্রস্তত করে। 
এই ধাতুর সল্্ফেট্) ক্লোরাইড. ও নাই।উ্রটু জলে দ্রবণীপন। প্রায় সকল নিকেল্ 
যৌগকই দেখতে হরিদ্র্ণ; এই ধাতুর সল্ফাইড. কৃষ্ণবর্ণ। পু 

পিল ও লৌহনিন্মিত দ্রবাদি এই ধাতুর পাতল! আবরণে মণ্ডিত হইয়া 

নানাবিধ কার্যের |নমিত্ত ব্যবহৃত হুইয়। থাকে । এই সকল দ্রব্য ধনকেল্মষ্ডিত 

(1101:61-01690 ) পদার্থ নামে পরিচিত। এইরূপে আবুত হইলে ইহার! 

দ্রাবক সংযোগে নষ্ট হয় না অথবা ইহাদিগের উপর মড়িচা বা “কলঙ্ক” ধরে ন|। 
তাত্র ও দস্তার সহিত মিলিত হইয়া! এই ধাতু জর্শান্ সিল্ভার্ (0617791 

১1151) নামক নিশ্রধাত (91107) প্রস্তত করে ; জন্খন্ মিল্ভার্ বাসন ও 

গৃহকাধ্র্যোপযোগী নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন ব্যবহৃত হয়। 

নিকেল, ধাতুর স্বরূপ নিরূপখ (19869) | 
নিকেল, সল.ফেটের দ্রঞ্জাণ পরীক্ষার জন্য গৃহীত হয়। 

১। এই ধাতুর যৌগ্সিকের সহিত এমোনিয়ম্ ক্লোরাইড ও এমোনিয়। যোগ করিলে কোন 

গদার্থ অধঃগ হয় না; পরে উহাতে এমোনিরম্ সলফাইড. ধেগ করিলে কৃষ্বর্ণ নিকেল, 
সল.ফাইড. (119) অধঃম্থ হয়। 

২। সোহাগার বর্তলের সহিত এই ধাতুর যৌগিক মিশ্রিত করিয়! উত্ত1প প্রয়োগ করিলে 
বর্ত,লটী জোহিতাভ হরিজীবর্ণ ধারণ করে। 



অষ্টম পরিচ্ছেদ । 

ক্রোমিযম্ (01001010 ) 

সাক্ষেতিক চিহ্ন 0, পারমাণবিক গুরুত্ব ৫২ । 

এই ধাতু প্রক্কৃতি-মগ্ুলে অতি অল্প পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়ু! ষায়। ক্রোম্ 
আয়রণ, ষ্টোন্ (00101061100 96০19) ইহার প্রধান খনিজ যৌগিক । 

লৌঃ, ক্রোমিয়ম্ এ অক্সিভেন্ একত্রে মিলিত হই এই যৌগিক উৎপন্ন হয্ব; 
ইহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন (02007207। 

ক্রোমিয়মের বর্ণ লৌছের স্তায় ; এই ধাতু কঠিন। ইহা বাযুসংস্পর্শে অক্নি- 
জে'নর সহিত বিতিন্ন পরিমাণে মিলিত হইয়া! চারি প্রকার ক্রোমিয়ম্ অক্স।/ইড. 

প্রস্তুত করে। কতক গুলি বনুমূল্া প্রস্তরে ক্রোমির্মের অক্মাইড মিশ্রিত থাকিয়। 
উহছা্িগের ভি ভিন্ন বর্ণ উৎপাঁদন করিয়! থাকে । 

ক্রোমিয়মের কতকগুলি যৌগিক হইতে সুন্দর রং প্রস্তত হয়, 'এজস্ত উহার! 

শিল্পকাধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয়; ইহাদিগের মধ্যে লেড. ক্রোমেট (158৫ 

00101036 ) সর্ব প্রধান । সীগের যৌগকে পোটাপিয়ম্ ক্রোমেটের দ্রাবণ 

যোগ করিলে এই পদার্থ প্রস্তত হয়; ইহ উজ্জ্বল হরিদ্্বর্ণ। 

ক্রোমিক মক্সাইড.( 08503) নামক যৌগিক পোপিলেনের উপর সবুজ রঙ 
করিবার নিমিপ্ত বাবহাত হুয়। 

শ্রেণামিল্ত এজ্নিডং (40100 019100010100---01801010128 

'0-080106) 01093 )--ক্রোমি়মের যৌগিকের মধো ক্রে'মিক্ এসিড. বাহ্িক 

প্রয়োগের নিষিত ওবধরূপে ব্যবহাত হয়। খ্ইহা ক্ষতকারী পদ্দার্থ (080২0) 

ক্যান্সার্ প্রভৃতি ক্ষত রোগে ইহা লাগাইয়। ক্ষতস্থান পোড়াইয়৷ দেওয়া ছয়। 
ইহ! ধেপেত্র সহিত মিলিত হইয়া ক্রোমেট. নামধেয় বিবিধ লবণ প্রস্তুত করে। 

বাই-ক্রোম্টে. অফ. পটাশের ঘন দ্রাবণে উগ্র মল্ফিউরিক এলিভ. অধিক 

পরিমাণে যোগ করিলে ক্রোমিক্ এসিড, গাঢ় রক্তবর্ণ হুটিকার আকারে পৃথক্ 

হইয়। পড়ে। ইহা জলে অতি সহজেই দ্রবশীয়; জলে রব হইলে ক্রোমিক্ 
ধনিডের রাবণ (18807 20101 010900101 ) প্রস্তুত হয়। 



ম্যাঙ্গ্যানীজ্। , ৩৫৩: 

পোটামিয়ম্ জোমেট, ও পোটাপিয়ম্ বাই-ক্রোমেট, নামক ছইটা: লবণ" 

ক্রোমিয়মের প্রধান যৌগিক | ক্রোমিয়মের যে কোন যৌগিকের . সহিত: 
পোটাসিয়ম্ কার্বনেট, মিশ্রিত করিনা উত্তাপ সংযোগে দ্রব করিলে হিজর 
ক্রোমেট. অফ. পটাশ. (80:04) প্রস্তত হয়; ইহা জলে অতি সহজেই 
জ্রধনীয়; জল-মিশ্রিত ভ্রাবণ পরিচায়ক ( [২০-৪৪৩1%) ন্ধপে ধাতু পরীক্ষার 

নিমিত্ত ব্যবস্থত হয়। ইহা! সীসের যৌগিকের সহিত একজ্িত হইলে হরিপ্রাবর্ণ- 
বেড. ক্রোমেট, রৌপ্যের যৌগিকের লহিত রক্তবর্ণ সিল্ভার্ ক্রোমেট, এবং 

বেরিব্মের যৌগিকের সহিত ঈষৎ হরিপ্রাবর্ণ বেরিয়ম্ ক্রোমেট, অধযস্থ হয় 
পোটাপিরম্ ক্রোমেটের দ্রাবণে অধিক পরিমাণে সল্ফিউরিক্ 'এলিভ. যোঁগ' 

করিয়া ঘন করিফ! লইগে বাই-ক্রোমেট. অফ. পট1শ. (দ.501207) নামক পদার্ধ 

র্জবর্ণ বৃহদাকার দানারপে পৃথক্ হইয়া পড়ে। এই পদার্থ বিবিধ প্রকার রঙ 

প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। ইহ! জলে দ্রবণীয়; একপ্রকার তড়িৎ" 

কোষাবলী প্রত্তত করিবার নিমিত্ত এই পদার্থের দ্রাবণ ব্যবহৃত হয়। বাঁই- 

ক্রোমেটের দ্রাঁৰণে কার্বানেট, অফ. পটাশ, যোগ করিলে ফ্রোমেট, অফ. পাপ 
প্রস্তত হয় এবং দ্রাবণ হরিপ্রার্ণ ধারণ করে। 

ক্রোমিরম্ ধাতুর স্বরূপ নিরূপণ (16565) । 

জ্রোমিয়ম্ ক্লোরাইডের প্রাবণ পরীক্ষার জন্য গৃহীত হয়। 
১। সোহাগার বর্তজের সহিত ক্রোমিকমের যৌগিক মিশ্রিত করির। উত্তাপ প্রস্োগ 
করিলে বর্ত লটা সবুজবর্ণ ধারণ করে। 

২। কণ্টিকৃ পটাশ, বা সোড1 অথবা এমোনিরা সংযোগে নীলাভ-হরিদ্বর্ণ ক্রোমিক্ 
হাইডেট অধঃস্থ হয়। 

৩। কফ্রোষিক্ যৌগ্সিকের সহিত কার্ধবনেট অফ. পটাশ, মিশ্রিত করতঃ একথণড 
পর্যাটিনম্ পাতের উপর রাখিয়া! উত্তাপ প্রয়োগ করিলে হরিজ্রাবর্ণ ক্রোমেট অফ, পাশ, 

প্রস্তুত হয়। ইহার প্রাবণে সীদের যৌগিক যোগ কনিলে হিজ্াবর্পের মেড. কৌমেট, 
অধঃস্থ হয়। | 

ম্যাঙ্গযানীজ, (04217291359) 

সাঞ্ষেতিক চিহ্ন 1117, পারমাণবিক গুরুত্ব ৫৪'৯৩। 

এই ধাতু অক্সিজেনের লহিত মিলিত হইয় ম্যাঙ্গযা নীজ, ডাই-অক্মাইভ,বূপে 
আকর মধ্যে অবস্থিতি করে। এই জক্পইডকে করলার সহিত মিশ্রিত কঙ্গিয়। 

৪9৫ | 



৩৫৪ রসায়দ-সূত্র | 

অভ্যধিক উত্তাপ সংযোগে দগ্ধ করিলে ধাতব স্যাঙ্গ্যানীজ. যৌগিক হইতে পৃথক্ 
হইয়া পড়ে। 

ম্যাঙ্গ্যানীজ দেখিতে রক্তাভ-শ্বেতবর্ণ, অতিশয় কঠিন অথচ ভঙ্গ-গ্রবণ, জলের 

সহিভ একত্রিত হইলে পোট।সিয়ম ও সোডিয়ম্ ধাতুর সায় সহজ তাপ-মাত্রাতেই 
জলকে বিশ্লেধগ করিস! হাইডেজেন্ গ্যাস্ উৎপাদন করে। বায়ু মধ্যে থাকিলে 
শীপ্রই অক্িজেনের সহিত মিলত হয়ঃ একারণ ইছাকে ভ্তাঁপখার মধ্যে নিমজ্জিত 

করিয়। রাখ! হয়। এই ধাতুতে সামান্ত পরিমাণে চুম্বক-ধর্ম দেখিতে পাওয়া 
যায়। ম্যাঙ্গ্যানীজ. ধাতব অবস্থায় কোন শির্কাধে ব্যবহৃত হয় না; লৌহের 

সহত মিশ্রিত হইয়া! যে একপ্রকার নিশ্রধাতু (&1105) প্রস্তুত করে, তাহ! 

ইম্পাত প্রস্তুতের নিমিত্ত বাবহৃত হয়। 
ম্যাঙ্্যানীজ, অক্সিজেনের সহিত ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মিলিত হইয়া ছয় প্রকার 

অক্মাইভ. উৎপাদন করে, তন্মধ্যে ম্যাঙ্গ্যানীজজ ভাই-অক্মা ইভ, সর্ব প্রধান। 

্যাঙ্গ্যালীজ্হ্ ডাইহ-অসন্সাইভ (71917817959 01-03006, 

111)03)- ইহাই ম্যাঙ্গযানীজের প্রধান খনিজ যৌগিক; ইহ! সচরাচর পাইরোলিউ- 

সাইটু (21010516) নামে অভিহিত ॥ ম্যাঙ্গ্ানস্ সল্ফেটের (01217815003 

৪917)19৮০) দ্রাবণে ব্রীচিং পাউডার যোগ করিলে এই পদার্থ অধঃস্থ হয়। উত্তাপ 

প্রয়োগ করিলে ইহ। হইতে অক্সিজেন নির্গত হয়; অক্িজেন্ প্রস্তুত করিবার ইহ 
একটী উপায়। ইহ! ক্লোরেট ফ. পটাশের সহিত মিশ্রিত হইলে অপেক্ষান্কত 

অল্প উত্তাপে ক্লোরেট হইতে আক্স:জন পৃথক্ হয়, একা রণ ম্াঙ্গ্যানীজ, ডাই- 

অক্সাইড. অক্সিজেন প্রস্তত করণে বছুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া! থাকে। এই 
পদার্থের সহিত উগ্র সল্ফিউরিক্ এসিড. মিশ্রিত করিস উত্তাপ গুয়োগ করিলে 

অক্সিংজন্ গাস্ নির্গত হয়। 

ম্যাঙ্গ্যানীজ. ডাই-মল্লাইড. হাইড়ো'ক্লারিকৃ এসিডের স্হত মিশ্রিত করিয়া 

উত্তাপ প্রয়োগ করিলে ক্লোরিণ, গ্যান্ উৎপন্ন হয়) ইহ। 'ক্লোরিণ, প্রস্তুত করিবার 

সময় উল্লেখ কর! গিয়াছে। 

বেগুনীবর্ণের কা প্রস্তত করণে ম্যাঙ্গযানীজ, ডাই-ছঅল্মাইভ. ব্যবহৃত হয়। 
পোটাসিয়ম্ পার্মযাঙ্গ্যানেট নাঙ্গক লবণ ম্যান্গ্যানীজ, ডাই-অক্লাইড. হইতে 

গ্রস্ত হয়) পোটাসিয়মের যৌগিক বর্ণনার সমন ইহার উল্লেখ কর| গিয়াছে। 



ম্যাঙ্গ্যানীজ। , ৩৫৫ 

ম্যাঙ্গযানীজ, ধাতুর স্বরূপ নিরূপণ (655) | 

স্যাঙ্গযানীজ, সল্ফেটের ড্রাবণ পরীক্ষার জন্য গৃহীত হয়। 
১। স্যাঙ্গানীজের যৌগ্িকের সহিত কার্ব্ধনেট অফ. সোড। ও নাইট্রেট অফ. পটাশ, 

মিশ্রিত করিয়! একখপ্ড প্ল্যাটিনম্ পাঁতের উপর স্বাপন করতঃ উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উজ্ভ্বল 

হরিখর্ণ ম্যাঙ্গ্যানেট, অফ, সোড| (9 017704) প্রস্তত হয়; এই পদার্থ জলের সহিত মিশ্রিত 

ইইলে অথবা! কোন ত্রাবক সংযুক্ত হইলে পার্মযাজ্যানেট অফ, সার গোলাদীবর্ণের জ্রাবণ 
প্রস্তুত ধরে। 

২। সোহাগার বর্তলের সহিত ম্যাঙ্গ্যানীজের যৌগিক মিশ্রিত করিয়া শিখার অক্সিজেন- 

প্রদার়ক অংশে উত্তপ্ত করিলে বর্ত,লটা বেগুণী আভাযুক্ত রত্তবর্ণ (4160355০01০) ধারণ 
করে। 

ও। এমোনিয়ম্ সল্ফাইড, সংযোগে বাদ। মী বর্ণের স্যাগ্র্যানীজ, সল্ফাইড, অধঃস্থ হয়। 
৪। কষ্টিক পটাশ, বা মোড অথবা! এমোনিয়! সংযেগে ঈষৎ শুল্রবর্ণ ম্যাঙ্গ্যানীজ, 

হাইড্রেট, অধস্থ হয়; বাসুসংস্পর্শে অন্সিজেনের মহিত মিলিত হইঠ| এই অধঃস্থ পদার্থ শীত্রই 
বিবরণ হইয়! যায়। 



নবম পরিচ্ছেদ । 

(২৯২) 

টিন্ (পা) রঙ্গ ব। রাঙ। 

সাঙ্কেতিক চিহ্ন 377, পারমাণবিক গুরুত্ব ১১৮৭) ঠা 

টিন ধাতৰ অবস্থায় প্ররূতি-মগুলে-প্রাণ্ড হওয়। যায় না। ইহ। অকিজেনের 

সহিত মিলিত হইয়! টিন্ ষ্টোন্ (৫1 90009, 9702) নামক খনিজ যৌগিকরূপে 

ইংলপ্ডের অস্তঃপাতী কর্ণোক়ান্ প্রদেশস্থ আকর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত 
হওয়। যায়। অতি প্রাচীনকালে লৌহ আবিষ্কারের পূর্ব্বে রোম ও ফিনিসীয়া 

দ্বেশবাসীগণ বোঞ্জ নিন্দিত অস্ত্র ও অন্যান্ত পদার্থ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এই স্থান 

হইতে টিন্ সংগ্রহ করিত। অষ্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো মালাকা ও বোণিও দ্বীপে টিন্ 
স্টোনের খনি আছে। 

টিন ষ্রোন্ উত্তমরূপে চর্ণ করিয়া! জলে ধৌত করতঃ পাতুরে কয়লার গু'ড়া ও 
চণের সহিত মিশ্রিত করিয়! পোঁড়াইলে ধাতব টিন যৌগিক হইতে পৃথক্ হইয়া 
আইসে ; পরে দ্রবীভূত তরল ধাতুকে ছাঁচে ঢাঁপিয়া লওগ| হয়। 

জর ও এঙ্স-টিন্ ধাতু রৌপোর হায় শুভ্র ও উজ্দ্রল। ইহা] 
কোমল, নমনীয় ও ঘাতসহ; নোয়াইলে এক প্রকার চিড়. চিড়, শব্ধ উৎপন্ন 

হয়। আর্দ্র বা! নির্জল বাধুসংস্পর্শে সহজ তাপ-মাত্রায় ইহার কোন পরিবর্তন 
সাধিত হয় না, কিন্তু অত্যধিক উত্তাপ সংযোগে ইহ! জলিতে থাকে এবং বাযুস্থিত 
অক্সিজেনের সহিত মিণিত হই ষ্র্যানিক্ অক্লাইড. (9811010 0310০) নামক 

যৌগিক প্রস্তত করে। এই ধাতু হাইড্রেক্লোরিক্ এসিডে দ্রব হইয়া নানু 

ক্লোরাইড. (9:8071093 00197106, 90015) নামক জবণ ও হাইভ্রোজেন্ গ্যা্ 
উৎপাদন করে। টিন্ উগ্র নাইটিক্ এপিডের সহিত একক্রিত হইলে সতেজে 
রাসায়নিক ক্রিয়া! উপস্থিত হয় এবং শ্বেতবর্ণ মেটা্র্যানিক্ এসিড নামক যৌগিক 
চূর্ণাকারে অধঃস্থ হয়। নাইড্রো-হাইড্রোক্লোরিক্ এসিডের সহিত এই ধাতু একত্রিত 

হইলে মিলিত হইয়া! ্যানিক্ ক্লোরাইড. (368101010 011107106, 9001$) নামক 

যৌগিক প্রস্তুত করে। 



লেড্। ৩৫৭. 

আমর সচরাচর যাঁহাকে টিন্ বরির! থাকি, তাহা লৌহের পাল! চাদর, 
উহার উপরে টিনের পাতলা আবরণ থাকে মান্র। টিন্মআবৃত লৌহের চাদরে 
সহজে মড়িচা ধরে ন। 

তাত্র পাত্রে কঙ্গাই করিবার জন্ত টিন্ যথেষ্ট পরিমাণে বাবন্ৃত হয়। রম্ধনের 

জন্ত তাত্র পাত্র ব্যবহৃত হইলে উহ্াকে ”কলাই” করিয়া লওয়া উচিত। 
,টিন্ ধাতু অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া ষট্যানাস্ (51801995) ও ষ্ট্যানিক্. 

(568001৫) নামক দুই প্রকার অক্সাইড. প্রস্তুত করে ; এই ছুই অক্া/ইড. দ্রাবকের 

সহিত মিলিত হইয়। যথাক্রমে ্যানাস্ ও ষ্র্যানিক যৌগিক গ্রস্তত করে। 
ট্যানাস্ ক্লোরাইড. ও ষ্ট্যানিক্ ক্লোরাইড.এই উত্তপ্নবিধ যৌগিকই বস্ত্রে পাঁক। 

রঙ করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। 

ট্যানাস্ সল্ফাইভ. দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু ষ্যানিক্ সল্ফাইড. উজ্জল হরিদ্রা বর্ণ; 

ইহ1 মোজেক্ গোল্ড (11955910 5০919) নামে প্রসিষ্ধ ৷ 

টিন্ ধাতুর স্বরূপ নিরূপণ (:6565)। 
ট্যানাস্ ও ষ্ট্যানিক কোৌরাইডের ভ্রাবণ পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। 

১। সল্ফিউরেটেড, হাইড্রোজেন সংযোগে ষ্ট্যানাস্ যৌগ্সিকে কৃ্ণবর্ণ ও ্্যানিক্ যৌগিকে : 

হরিত্রাবর্ণ ল্ফাইড্ অধংস্থ হয়; এই উভয় পদার্থ ই এমোনিয়ম্ সল্ফাইতে দ্রধণীর় | 

২। ষ্র্যানাস্ কোরাইডের সহিত পার্ক্লোরাইড, অফ. মার্কারির দ্রাবণ মিতিত হইলে 

প্রথমতঃ শ্বতবর্ণ ক]লমেল, (02107)01) এবং পরে উত্ধাপ নংযোগে ধাতব পারদ অধঃস্থ হয়। 
৩। ষ্র্যানাস্ কৌরাইডের নহিত গোল্ড, কোরাইড, মিশ্রিত হইলে বেগুণীবর্ণ পার্পল. অফ. 

কেশিয়স্ (১0115 0£0855185) নামক পদার্থ উৎপন্ন হয়। 

লেড. (,580)-_সীন। 

সাঙ্কেতিক চিহ 71১, পারমাণবিক গুরুত্ব ২*৭২। 

সীস ( সীসক বা সীল ধাভু ) খনিতে কদাচ ধাতব অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়; 

ইহা সচরাচর সল্ফাইড. ( গ্যালিনা-_-091508 ), কার্বনেট ( সেরুসাইট্-_ 
0618916) ব1 মল্ফেট্রূপে আকরে মবস্থিতি করে। গ্যালিন। হইতে নিম্নলিখিত 
উপায়ে বিশুদ্ধ সীল বাহির করিয়া! লওয়। যায়। গ্যালিনার সহিত অল্প পরিমাণে 

চুণ মিশ্রিত করিয়া চুল্লীর মধ্যে রাখিয়। উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উহার কিয়দংশ 

বাযুহিত অবিনি্জেনের সহিত মিলিও হইয়! লেড.সল্ফেটে এবং অবশিষ্টাংশ লেড, 



* ৩৫৮ রসায়ণ-সুত্র | 

অক্সাইডে পরিণত হয়? পঞে চুল্লী মধ্যে বাষুপ্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া! অধিকতর 

উত্তাপ প্রয়োগ করিলে এতছভয়ের মিলনে ধাতব সীম পৃথক হইয়। পড়ে। 

গ্যালিনার মধ্যে কিযৎপরিমাণ রৌপ্য অবস্থিতি করে; কৌশলক্রদে গ্যালিন। 

হইতে রৌপ্যের অংশ পৃথক্ করিয়া লওয়| হয় । 
আ্বব্দপ ও শ্রশ্্- বিশুদ্ধ সীস ঈষৎ নীলবর্ণ ও কোমল অর্থাৎ নখর 

দ্বারা সহজেই উহার উপর আঁচড় কাঁট। যায়; সীস কাগজের উপর টানিলে 
পেন্সিলের দাগের স্তার় কাল দাগ পড়ে। ৩২৬০০ তাপ-মাত্রায় ইহ। গলিয!| 

যায়। অস্ত্র দ্বারা কাটিলে ইহার অন্যন্তর প্রদেশ অতি উজ্জ্বল দেখায়। বাষু 

বা জল সংস্পর্শে সীসের উজ্জ্বলতা ন্ট হয়; এনপ হইবার কারণ এই ধে বাধুস্থিত 

অব্নিজেন্ গ্যাস্ সীসের সহিত মিলিত হইয়! লেড. অক্সাইড. প্রস্তুত করে এবং 
তাহাতেই ইহ। বিবর্ণ হইয়া ষায়। 

জল অনেক সময়ে সীস-নিশ্দিত নলের মধ্য দিয়া আনীত হইয়া পানার্থে 
ব্যব্ৃত হয়। জলমধ্যস্থ বায়ুর অক্সিজেন নলের সহিত মিলত হইলে 

লেড, অক্মাইড. উৎপন্ন হইয়! নলের গান্রে পাতল। আব্রণরূপে পতিত 

| হয়। লেড. অল্লাইড. জলে অল্প পরিমাণে দ্রবণীয়, একারণ নলমধাস্থ লেড, 

অক্মাইডের আবরণ জলে দ্রব হইলে নলের মীন পুনরায় অক্সিজে.নর সঠিত 

মিলিত হইয়া লেড. অক্সাইড. প্রস্তুত করে ও উহ! পুনর্বার জলে-দ্রব হইয়! 
যায়। এইরূপে পানীয় জলে পুনঃ পুনঃ লেড. অক্সাইড, মিশ্রিত হইয়] 

উহাকে দূষিত ও বিষাক্ত করে এবং এ জল পান করিলে শরীরে সীসের 

বিষলক্ষণ মৃদ্ভাবে প্রকাশ পার়। 

ষদি কার্বধনিক এসিড. অথব। কোন নাইট্রেট বা ক্লোরাইড. পানীয় জলে 

মিশ্রিত থাকে, তাহ হইলে সীদের সহিত জলের পূর্বোক্ত রাসায়নিক পরিবর্তন 

অতি শীপ্রই সংসাধিত হয়; এরূপ স্থলে জল শীপ্রই বিষাক্ত হুইয়। পড়ে। 

কিন্ত কোন সল্ফেটু ব1 কার্বানেট্ পানীয় জলে মিশ্রিত থাকিলে লেড. সল্ফেট্ 

ব! লেড. কার্বনেটু প্রস্তত হইয়া নলের গাত্রে জমিয়। যায় এবং এই ছুই পদার্থ 

জলে অদ্রবণীয় বলির আচ্ছাদনম্বরূপ হইয়া! নলের সীসের সহিত জলের 

পূর্বোক্ত রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা৷ মাধন করে, সুতরাং জল বিষাক্ত 

হয় না। অপরস্ত কার্বনেট ও কার্বনিক্ এসিড. এই উভয়বিধ পদার্থ জলে 
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একজে মিশ্রিত থাকিলে লেড. কার্বনেটের আবরণ কার্বনিক এসিড. সাঁহাযো 

জলে দ্রব হইয়। জলকে বিষাক্ত করে। 
অন্সাইন্ড, অহ, লেভড (0%৫ ০1 7:89 )--সীল ধাতু 

অক্সিষ্বেনের সহিত মিলিত হইয়া! লেড, মনক্লাইড. (1,680 1001-05%1089 ০: 
11002165) 5009) লেড, ড|/ই-অক্সমাইড. (1,580 1-0009 ০0: 0010- 

00100150 02100, 2০05) এবং লাঁলবর্ণের রেড. অক্সাইড. (8৪৫ 0109 ' 

0. 7৪0 19%৭, গেটিয়া সিন্দুর, 7১১04) নামক তিনটী অক্সাইড. প্রস্তত 

করে। লেড, মনক্মাইডের বাঙ্গাল! নাম মুদ্বাশঙ্ব 7 এই অক্স/ইউ, ভিন্ন ভিন্ন 

দ্রাবকের সহিত মিলিত হইয়। যে সকল লবণ উৎপাদন করে, তাঁহারা বর্ণহীন, 

জলে দ্রবণীয় ও অতিশয় বিষাক্ত । ইহাকে বাঁলুকার সহিত মিশ্রিত করিয়া 

দ্রব করিলে লেড. সিলিকেটু নামক যে যৌগিক উৎপন্ন হয়, তাহ| কাচ প্রস্তুত 
করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। মেটির সিন্দুর (1390 1970) কাচ প্রস্তত 

করণ ও রঙের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। 

মাইতে ২ম বেল ভ (বা ০61-58৫, 2৮105]৯)- 
সীন ধাতু বা উহার অক্সাইড. অথব! কার্ধনেটু, নাইটিক্ এসিংডর সহিত 
মিলিত হইলে এই পদার্থ প্রস্তত হয়) ইহা জলে সহজেই দ্রবণীয় । 

আইওডাইড অফ তেনড.(1০৫106 ০1 7980, 2১] )-- 
লেড. নাইট্রেটের দ্রাবণে পোটাপিয়ম্ আইওডাঁইডের দ্রাৰণ যোগ করিলে 

হরিদ্রাবংণর এই পদার্থ অধ হয়। ইহা উষ্ত জলে দ্রবণীয়। ফার্মা 

কোপিয়াতে ষে ইহার মলম ও পণস্তার/র (0193657) উল্লেখ আছে, তাঁহারা 
ৰাহিক প্রয়োগের নি'মত্ত ব্যবহৃত হই! থাকে । 

জ্রেণক্মেউ, ফু লোড ২ (001077806 06 15580, ১0:94) 

-নাইড্রেটের দ্রাবণে ক্রোমেট অফ. পটাশের দ্রাবণ যোগ করিলে এই 

পদার্থ অধংম্থ হয়। ইহা উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ, সাধারণতঃ ক্রোম্ ইওলো! (010701005 

৮611) নামে প্রসিদ্ধ। ইহা রঙের নিমিত্ত বছল পরিমাণে বাবহৃত হয় । 

নল্ষেগ্উি, তস্য লেন. (১0101786501 1680 [০৩০0+)-- 

লেড, নাইট্রেটের দ্রাবণে সল্ফিউরিকৃ এসিড বধ জলে দ্রবনীয় কোন সলফেট্ 

যোগ কৰিলে এই পদার্থ প্রস্তত হয়। ইহ! শ্বেতবর্ণ ও জলে অদ্রবণীয়। 
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নন্ফ্াইড, অঙ্ক, জেড (9910%10 ০ [:680 209). 

ইহাই সীগের প্রধান খনিজ যৌগিক; খনির মধ্যে লেডের যে সল্ফাইড. 
অবস্থিতি করে, তাহা (08168 ) গ্যালিনা! নামে প্রসিদ্ধ। ইহা! কৃষ্ণবর্ণ, 
দানাযুক্ত ও ধাঙব-ওজ্জগ্য-বিশিষ্ট। সীসের যৌগিকে সল্ফিউরেটেড, 
হাইড্রোজেন যোগ করিলে কৃষ্ণবর্ণ লেড. সল্ফা ইড. উৎপন্ হয় । 

এস্নিটেউ ২তসম্মংলেভ২( £096869 0£ 1980---50687 ০01 

1,580, [097 505], 378 20)--লেড. মনক্সাইডভকে জল-মিশ্রিত 

এদিটিক এস্সিডে দ্রব করতঃ উত্তাপ সংযোগে শুদ্ধ করিয়া লইলে এই লবণ 
দানা বাধিয়। পৃথক হয়। 

ইহ! শ্বেতবর্ণ, স্থচিকাকারের দানাধুক্ত, আস্বাদনে ঈষৎ মি ও বধার় 

এবং জলে ডবণীয়। 

এপিটেটু অফ. ধ্ডে.উদরাময়, কলের! প্রভৃতি রোগে ধারক (2,50108920 

ওষধরূপে সচব্রাচর অহিফেনের দহিত একত্রে ব্যবহৃত হয়। ফার্মাকোপিয়াতে 
ষে লেড, ও অহিফেন-মিশ্রিত বটিকাঁর (7,580 %00 0010 0111) উল্লেখ 
আছে, তাহার এক একটী তিন গ্রেণ এসিটেট অফ লেড, অর্ধ গ্রেণ অহিফেন 
ও অর্ধ গ্রেণ রোঁজ, কন্ফেক্সন্ (0০90690000০ 1২095) এই ত্রিবিধ 

পদার্থের মিশ্রণে প্রস্তত হয়। 

ফান্মাকোপিয়াতে সলিউপন্ অফ. সব.-এসিটেট অব. লেড (5০10010 ০1 

900-8০9189 01 [.990) নামক যে দ্রাবণের উল্লেখ আছে, এসিটেট অফ. 

লেড., অল্লাইড্ অব. লেড়, এবং চোলাই করা জল একত্র মিশ্রিত করতঃ 

ফুটাইয়! ছাকিয়। লইলে তাহা প্রস্তত হয়। এই দ্রাবণ দেখিতে স্বচ্ছ ও বর্ণহীন, 

ক্ষার- প্রতিক্রিযা-সম্পন্ন, আশ্বাদনে ঈধৎ শিষ্ট ও কষায়; অনাবৃত স্থানে রাখিলে 
শীপ্ব ঘোল! হইয়। যার। এই দ্রাৎণের অপর একটা নাম গোলার্ড এক্স ্রাক্ট, 

(9০018 80৪0) | ইহার সহিত শোধিত-ন্ুর৷ এবং চোলাই কর! জল 

মিশ্রিত করিয়া! সব-এসিটেট অফ. লেডের জলমিশ্রিত ভ্রাবগ (14000 

ঢ101001 90-5০90863 0118605) প্রস্তত হয়, ইহারই অপর নাম গোলার্ড 

ওয়াটার (03021910809: ০: 1007) ) আহ্ত স্কানে ইহাতে বন্ত খণ্ড 

সিক্ত করিয়া লাঁগাইলে বেদন1 ও ফুল! কমিয়া যায়। 
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শ্রগাম্বধিন্েউ ঘঅআনফ২৫লেড ২(০৪/১০৪/৪ ০6 [.০80, ৮১০০৪)- 

নাইট্রেটু অফ. লেডের দ্রাবণে ক্ষার ধাতুর কার্বনেট যোগ করিলে কার্বনেট্ 
অফ. জেড. , অক্মাইভ,. অফ. লেডেরু সহিত মশ্রিত হইয়! অধঃস্থ হয়। 

আমর] হোয়াইট লেড., (91710 1589) নামক যে শ্বেত বর্ণ পদার্থ দরজা, 

জানাল! প্রভৃতিতে হ$ দিবার জন্য ব্যবহার করি থাকি, তাহ কার্বনেট অফ 

লেড, ও অক্মাইড. অফ. লেডের মিশ্রণে উৎপন্ন । বাংলায় ইহাকে “সফর” 
কছে। ইহা নিক্লিখিত প্রণাঁলীতে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। 
বুমংখ্যক সীঙদের চাদর (1,980 91199) কাঠষ্ঠর পিপার মধ্যে ভিনিগারের 

(51682) মহিত একত্রে রাখিয়া পিপাগুলি অশ্বশালার আবঙ্জনার উপর 

সাঙ্গাইয়। রাখা হর। পরে পিপার যুখগুপি তক্ত। দ্বারা ঢাকিয়! উহাদিগের 

উপরে আর এক নারি মীদের চাদর ও ভানগার্-পূর্ণ গিপা স্থাপিত হন; এইরগে 
উপযু পরি পিপা সাঞ্জাইয়া কয়েক মাল কাল রাখর়। দ্বিলে পিপার ভিতরে 

হোয়াইট বেড, প্রস্তত হইয়া থাকিতে দেখা যায়। সীদ প্রথমে ভিনিগারের 

সহিত মিলিত হইয়! এপিটেট অফ. লেড. প্রস্তত করে ; পরে আবর্জন৷ হইতে 
উদগত কার্বনিক এসিড. গাস্ উক্ত এমিটেট অফ. লেডের সহিত সম্মিলিত হইয়! 
কার্কানেট অফ. লেড. উত্পাদন করে (10৮01) 1090700)। 

লেড়, সব-এসিটেটের দ্রাবণে কার্বানক্ এদিড, গ্াযান্ প্রবেশ করাইলে 

হোম্াইটু লে৬, প্রস্তুত হয়। 

সীস ধাতুর দ্বরূপ নিরূপণ (795) । 

লেড, নাইটে, বাঁ এসিটেটের জ্রাবণ পরীক্ষার জগ্ত গৃহীত হয়। 

১] যে কোন সীস যৌগ্সিককে কার্বনেট, অফ. সোড| ব1 সায়ানাইড, অফ. গোটাসিয়মের 
সহিত মিশ্রিত করিয়া একখণ্ড কয়লার উপর স্থাপন করতঃ বাকনল সাহায্যে উত্তপ্ত কয়িলে 

সীস ধাতু ক্ষুন্ত কষু্র বর্তলাকারে পৃথক্ হইয়! পড়ে এবং কর়লায় চতুদ্দিকে হরিস্াবর্ণ বেড, 

অক্সাইডের চাপ (19011569002) বধির যার়। 

২। হাইড্রোক্লোরিক এসিড বা জলে জ্রবণীয় ফোন ক্লোরাইড, সংযোগে শ্বেতবর্ণ লেড, 
ক্লে(র!ইড. অধংস্থ ছয় ; ইহা এমোনিয়াতে অদ্্রবুণীয় কিন্ত অতুযুকণ জলে দ্রব হইয়া বায়। " 

৩। লল্ফিউরেটেড, হাইড্রোজেন সংযোগে কৃষ্ণবর্দ লেভ, সল্ফাইভ, অধঃগ্থ হয়, ইহা 

নাইটিক এসিডে ভ্রবণীয়। 

৪৬ 
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৪। সলফিউরিক্ এসিড বা জলে ভ্রবণীয় কোন সঙলংফেট সংযোগে শ্বেতবর্ণ লেড, 

সলংফেট, অধযস্থ হয়। 

৫1 ফ্রোমেট, অফ, পোটাসিয়ষ্ সংযোগে হরিপ্রা বর্ণ লে ক্রৌমেট, অধঃগ্থ হয়। 

৬। আইওডাইড, অফ. পো্টালিয়ম্ সংযোগে হরি্রাবর্ণ লেড, আইওডা ইভ. প্রন্তত হয়। 
ইহ! অতুযক জলে ভ্রধণীর কিন্ত জ্র।বণ লীতল হইলে লেড, আইওড়াইড. সোগালি রঙের 
শক্জাকারে (001960 320208169) দ্রবণ হইতে পৃথক্ হইয়। পড়ে । 



দশম পরিচ্ছেদ । 

তা: 

এন্টিমনি (4710109017৮) 

সাক্কেতিক চিহ 9১, পারমাণবিক গুরুত্ব ১২০'২। 

এর্টিমনি ধাতব অবস্থায় প্ররুতি-মগুলে সামান্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় 
মাত্র কিন্ত আকর মধ্যে ইহার সল্ফা ইভ. (সুন্দরী 9১558) প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত 

হওয়। যায়। 

এন্টিমনি সল্ফাইডের সহিত লৌহ-চুর্ণ ব1 কয়ল! মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ 

করিলে এট্টিমনি ধাতব অবস্থায় পৃথক্ হইয়! পড়ে । 
আ্রল্দপ্প ও প্রম্ম- এই ধাতু দেখিতে উজ্জ্বল নীলাভ শ্বেতবর্ণ, দানাযুক্ত . 

ও ভঙ্গ-প্রবণ। অত্যধিক উত্তাপ সংযোগে ইহ! জলিতে থাকে এবং বাসুস্থিত 
অক্িজেনের সহিত মিলিত হইয়! শ্বেতবর্ণ এট্টিমনি টাই-অক্সাইড. (9১93) 

নামক যৌগিক প্রস্তুত করে। তাপ সংযোগে এই ধাতু প্রথমতঃ দ্রবীভূত হয় 

এবং পরে বাম্পাকারে চোলাই হইয়া আইপে । | 
জল-মিশ্রিত হাইদ্রোক্লোরিক্ বা সল্ফিউরিক্ এসিড. এই ধাতুর উপর কোন 

ক্রিয়া প্রদর্শন করে না। এট্টিমনি নাইটি,ক্ এসিডের সহিত একত্রিত হইলে জলে 
অদ্রবণীয় এন্টিমনি পেণ্টক্সাইড. নামক যৌগিক প্রস্তুত হয়। এই ধাতু নাইট্রে।- 
হাইড্রোক্লোরিক্ এমিডে সহজেই দ্রবণীয়। 

এ্টিমনি ধাতু ক্লোরিণ_ গ্যাসের সহিত একব্রিত হইলে জলিয়া উঠে এবং 
ক্লোরিণের পরিমাণ অনুসারে এট্টিমনি ট্রাই-ক্লোরাইড. (5১013) ও এ্টিমনি 
পেপ্টাক্লোরাইড. (9১015) নামক ছুইটী লবণ প্রস্তুত করে। 

এ্টিমনি অন্তান্ত ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া কতকগুলি মিশ্রধাতু (811৩৮) 

গ্রস্ত করে; সীসের সহিত মিশ্রিত হইয়৷ যে মিশ্র-ধাতু প্রস্তত হয়, তক 

ছাপিবার অক্ষর 1নশ্মিত হয়। ইংরাজীতে এই মিশ্র-ধাতুফে টাইপ্ মেটাল্ 
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(795 109191) কহে; ইহাতে শতকর! ১৭ হইতে ২৯ ভাগ পর্যাস্ত এট্টিমনি 
ধাতু থাকে। 

এন্টিমনি অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া এর্টিমনি ট্রাই-অক্সাইড. (50203) 
ও এট্টিমনি পেন্টক্সাইড. (3১505) নাম ক ছুইটা অক্সাইভ, প্রস্তুত করে। এন্টিঘনি 
ট্রাই-অক্সাইড. হইতে যে সকল লবণ গ্রস্তত হয়, তাহার! গুধধার্থে বাবহৃত হয় 1 
ফাশ্মাকোপিয়।তে এন্টিমনি চর্ণ চ৫1515 2.000501018115) নামক যে ওুঁষধের 

উল্লেখ আছে, তাহা এন্টিমনি টাই-মক্স। ইড. ও ফম্ফেট অফ.লাইম্ একত্রে মিশ্রিত 
করিরা প্রস্তত হয়। 

এন্টিমনি ট্রাই-ক্লোরাইডের সহিত জল-মিশ্রিত হইয়া ফাম্মাকোপিয়ার 

এপ্টিমনি ক্লোরাইডের দ্রাবণ (110007 &00105008 011101101) প্রস্তত হয়; 

ইছ। ক্ষতকারী পদার্থ, ক্যান্পার্ প্রভৃতি ক্ষতরোগে বাহিক প্রয্মোগের নিমিত্ত 
ব্যবহ্বত হয়! এ্টিমনি ট্রাই-ক্লোরাইডের দ্রাবণে অধিক পরিমাণে জল যোগ 
করিলে শ্বেতবর্ণ অব্সি-ক্লোরাইড, অফ. এট্টিমনি (0209. 01)101109 06:00 

[00009) নামক পদার্থ অধংস্থ হয়; ইহা টার্টারিক্ এসিডে দ্রবণীয় | 

উউপন্ব্ এস্েডিজ্ভ (01, 0176610» ৮১০০, 0417 404, 

[৪0)--এট্টিমনি ট্রাই-অক্সাইড. ও এসিড, উর্টেট, অফ. পটাঙপের ভ্রাবণ 
একত্রিত করিয়া ফুটাইয়া ঘন করিলে এই যৌগিক দ্বানার আকারে পৃথক্ হইয়া 

পড়ে । ইহা (দেখিতে বর্ণহীন, গুচ্ছ, দানাযুক্ত, আশ্বাদনে ঈষৎ কষায়, জল ও 

জল-মিশ্রিত নুরায় সহজে দ্রবণীয়, নির্ডল সুরা-সারে দ্রবণীয় নহে। পোড়াইলে 
কুষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং দগ্ধাবশিষ্ট পদার্থে কার্বনেট, অফ. পটাশ, থাকে বায়! 

উহ। ক্ষার প্রতিক্রিয়া-সম্পন্ন হয়। 

ইহা গুষধার্থে সচরাচর ব্যবহৃত হয় কিন্তু অধিক মাত্রায় সেবন করিলে বিষ 

লক্ষণ একাশ পায় এবং মৃত্যু পর্যন্ত .ঘটিয়৷ থাকে । শেরি (80619) নামক 

মন্থের সছিত ইচা মিশ্রিত হইয়া এটিমনি ওয়াইন্ (17012 70101001911) 

নামক ওষধ প্রদ্তত করে। তরুণ জর ও প্রদাহ প্রভৃতি রোগে টার্ট'র্ 
এনেটিকু ও এটিমনি ওয়াইন ব্যবহৃত হয়। এট্টিমনি গম্ধকের সহিত 

| মিলিত হইয়া দুই গ্রাকার লফাইড. প্রস্তুত করে, ওম্মধ্যে হুম্মাই (40610500% 

1-501017100, ১0553) প্রধান? ইহা! খনিতে প্রাপ্ত হওয়া যার। এন্টিমনি 
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ট।ই-সল্ফাইও. কৃষ্তবর্ণ উজ্জল দানার আকারে অথবা কমলালেবু বর্ণের চুর্ণাকারে 
দেখিতে পাওয় যায়। 

আসেনিকের ভ্াায় এন্টিমনি ধাতও হাইড্রোজেনের সহিত মিলিত হইয়া 
এ্টিমনিইরেটেড_ হাইড্রোজেন (9৪) নামক বায়বীয় পদার্থ উৎপাদন 

করে। অন্ি সংযোগে এই গ্যাস জলিতে থাকে এবং একটা শীতল পোসি- 

লেন্-নির্মিত পাত্র উক্ত শিখার উপর ধারণ করিলে উহাতে ধাতব এন্টিমনির 
কুষ্ণবর্ণ দাগ পতিত হয়। এই দ্বাগ সোডিঃম্ হাইপোক্লোরাইটের ভ্রাবপ 

সংযোগে লুগ্ত হয় না। আসেনিক যৌগিক হইতে এইরূপে যে দাগ পোরসি- 
লেনের উপর পতিত হয়, তাহ! পুর্বোক্ত দ্রাবণ সংযোগে লুণড হইয়। যায়। 

এট্টিমনির এই পরীক্ষাকে মাসে'র প্রণালীমতে পরীক্ষা কহে। 

এটিমনি ধাতুর স্বরূপ নিরূপণ (7655) | 

এট্টিমনি ক্লৌোরাইডের জ্রাবণ পরীক্ষার অন্ত গৃহীত হয়। 
১। এই ধাতুর যৌগিকে সল্ফিউরেটেড, হাঁইডেজেন্ যোগ করিলে কমলালেবু বর্ণের 

এন্টিমনি সম্ফাইড, অধংস্থ হয়; এই অধংস্থ পদার্থ এমোনিরম্ সল্ফাইডের প্রাবণে 
দ্রবণীয়। 

২। এট্িমণি কোরাইংডর দ্রাবণে অধিক পরিমাণে অলমিশ্রিত করিলে শ্বেতবর্ণ অক্সি- 
রোয়াইড অফ. এন্টিসনি অধঃস্থ হয় ; এই অধম পদাথ টাটারিক এসিডে জবগীয় ( বিদ্সধের 
সহিত প্রভেদ') । 

৩। রায়েজের ও মাসের প্রণালী অনুসারে আমে নিকের ভ্তার এট্টিমনিরও পরীক্ষ। হইয়া 
থাকে (২৮৮ পৃষ্ঠা দেখ) । 

বিল্মথ্ (1315070011) ) 

সাক্ষেতিক চিহ্ন 731, পারমাণবিক গুরুত্ব ২৯ । 

এই ধাতু প্রক্কৃতি-মগুলে ধাতব অবস্থার অতি সামান্ত পরিমাণে প্রাপ্ত 

হওয়া যায়; ইহার সল্ফাইড্ (13153$) এই ধাতুর একটা প্রধান খনিজ যৌগিক । 

এপ্টিমনির ন্থায় বিস্মথ ধাতৃকেও সহজেই খনিজ বিস্মথ, সল্ফাইভ. হইতে 

পৃথক্ করিতে পারা যায়। 

স্বপ্ন ও হস্্ম 1--বিস্মথ, ধাতু দ্বেথিতে ঈষৎ রক্ষাভ শ্বেতবর্ণ ও 
দানাবিশিষ্ট। ইহা ২৬৪০০ তাপ-নাত্রায় দ্রবীভূত হয় এবং অধিকতর তাপ- 

ংযেগে বাম্পাকার ধারণ করে। সহজ তাপ-মাত্রায় বাধু সংস্পর্শে এই ধাতুর 
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কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না কিন্তু সমধিক উত্তপ্ত হইলে ইহা নীগবর্ণ শিখ! 

ধারণ করিয়া জলিতে থাকে এবং আক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া বিস্মথ 

ট্রাই-অক্সাইভ. প্রস্তত করে। বিস্মথ্ ধাতুর চূর্ণ ক্লোরিপ, গ্যাসের মধ্যে 
নিক্ষিপ্ত হইলে জলিয়া উঠে এবং উভয়ে মিগিত হইয়া বিস্মথ্ ক্লোরাইড. 
(31015) নামক লবণ প্রস্তুত করে। বিম্মথ্ সহজেই নাইটিক্ এসিডের 

সহিত মিলিত হইয়া বিস্মথ্ নাই।উ্রট. [81030915, 5 ৪0] নামক লবণ 

প্রস্তুত কৃরে। 

বিস্মথ অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া বিস্মথ. ট্রাই-অক্সাইড, 
(31503) ও বিস্মথ, পেন্টক্লাইড (91805) নামক ছুইটা অক্সাইড. প্রস্তত 

করে। বিল্মথ. ট্রাই-অক্সাইড. দেখিতে হরিদ্রার্ণ ও জলে অদ্রবণীয়; 

ইহা ওধধার্থে ব্যবহৃত হয়। 

বিস্মথ, ক্লোবাইডের ড্রাবণে অধিক পরিমাণে জল যোগ করিলে শ্বেতব্্ণ 

অক্নিজেন্.মিশ্রিত ক্লোরাইড. (অক্সি-ক্লোরাইড._ 0%9-01১107106 01731507000), 

01001) অধঃস্থ হয়; এই অধংস্থ পদার্থ টার্টারিক্ এসিডে অদ্রবণীয়। বিসমথ. 

নাইট্রেটের দ্রাবণে জল যোগ করলে এরূপ শ্বেতবর্ণ স্বুনাইট্রেট অব্ বিস্মথ্ 

(500-1102%66 01103157000, 91070) ১0) অধংস্থ হয়; ইহা ওষধার্থে 

বুল পরিমাণে ব)বস্ৃত হয়। 
বিন্মথ্ ধাতুর যৌগিকে সল্ফিউরেটেড. হাইড্রোজেন ষোগ করিলে কৃষ্ণবর্ণ 

বিস্মথ সল্ফাঈড. (01592) উৎপন্ন হয় । বিস্মথের এই যৌগিক আকর মধ্যে 
প্রাপ্ত হওয়। যায়। 

বিস্মথ, ধাতুর স্বরূপ নিরূপণ (16813 )। 

বিন্মথ, ক্লৌরাইডের দ্রাবণ পরীক্ষার নিমিত্ত গৃহীত হয়। 

১। সমল্ফিউরেটেড হাইড্রোজেন সংযোগে বৃষ্ণবর্ণ বিস্মথ সল্ফাইড্ উৎপন্ন হয়। 

২। বিস্মথ. কৌর।ইডের দ্রাবণে জল' যোগ করিলে শ্বেতবর্ণ অক্সিজৌরাইড, নামক 
পদার্থ অধংস্থ হয়; ইহ! টার্টারিক্ এনিডে অদ্রবণীয় (এট্টিমনির সহিত প্রভেদ )। 

৩। বিসমথের যৌগিকের সহিত কয়লার গুড়! মিশ্রিত করিয়া বাঁকনল সাহায্যে উত্তাপ 
প্রয়োগ করিলে বিস্মথ, ধাঁতধ অবস্থায় বর্ত,লাকারে পৃথক হইয়! পড়ে। 

৪। রাযেন্সের প্রণালী মতে পরীক্ষায় বিস্মথের ষৌগিকের ছার! তীস্র পাঁতের উপর 
কৃ্ণবর্গ আবরণ পতিত হয়, কিন্তু উত্তাপ সংযোগে উহ! দুরীভূত হয় না এবং আর্সেনিক 
প্রভৃতির সায় টেষ্ট টিউবের গাত্রে রেখা! পাত করে না৷ (২৮৮ পৃষ্ঠা দেখ)। 



একাদশ পরিচ্ছেদ । 

গোল্ড ( 03010 )--ন্বর্ণ ॥ 

সাঙ্কেতিক চিহ 471 পারমাণবিক গুরুত্ব ১৯৭'২। 

স্বর্ণ প্রকৃতি-মগুলে সর্বদ। ধাতব অবস্থাতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহ! 
পার্ববতীয় ভূমি বিশেষে স্তররূপে এবং আফ্রিকা, চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের 
কতিপয় নদীতে বালুকার সহিত মিশ্রিত হইয়া ব্রেণুপে অবস্থিতি করে। 

কালিফণিয়া, অষ্ট্রোলয়া, মহীম্ুর প্রভৃতি স্থানেও ত্বর্পের খনি আছে। ম্ব্ণ- 

মিশ্রিত বালুকী জলে উত্তমরূপে ধৌত করিলে ন্বর্ণ রেণু সমূহ গুরু ভার হেতু 
পাত্রের তলদেশে স্থিত হয় ও বালুক1 প্রভৃতি অন্ঠান্ত পদার্থ জলের সহিত 

ধৌত হুইয়৷ যায়; এইরূপে নদীগর্ভস্থ বালুক1 রাশি হইতে স্বণকে পৃথকৃ কর! 
হয়| 

পার্বধতীয় মুর্তিকা হইতে স্বর্ণকে পৃথক করিতে হইলে উক্জ মুন্তিকাকে 

উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ পারদের লহিত মিশ্রিত কগিম্তা আলোড়ন করিতে হ্য়) 
এইরূপে স্বর্ণ পারদের সহিত মিলিত হইস্সা একটী এমাল্গ্যাম্ প্রস্তত করে? 

পরে উত্তাপ সংযোগে ইহ! হইতে স্বর্ণকে পৃথক্ করিয়া লওয়া হয়। 

আ্ল্স্প ও প্রন্স ।--স্বর্ণ একটা শ্রেষ্ঠ ধাতু, দেখিতে উজ্জ্গ হুরিদ্রাবর্ণ 

ও প্রায় সীসের গায় কোমল। অপর সকগ ধাতু অপেক্ষা ইহা অধিক 

ঘাতসহ। ইহাকে পিটিয়া অনায়াসে সুশ্স তার বা অতিশয় পাতল। পাত 

গুস্তত কর! যাইতে পারে ; এজূপ পাতল! পাতের মধ্য দিপা! যে আলোক নির্গত 

হয়, তাহ! দেখিতে হরিদর্ণ। ইহ নির্জল বা আপ্র বাযুসংস্পর্শে অথব। তাপ- 
মাত্রার নুদাধিক্য পরিবর্তিত বা মলিন হয় না এবং রৌ.প্যর গ্তায় সল্ফি উ- 
রেটেড্ হাইড্রাজেন্ সংস্পর্শে বিবর্ণ হইয়া যায় না। এই ধাতু হাইড্রোক্লোরিক্, 
নাইটিক্, সল্ফিউরিক্ 'এসিড, প্রভৃতি কোন দ্রাবকেই ভ্রব্ণীয় নহে কিন্ত ইহ! 
লিলিনিক্ (96160 ) এবং নাইট্রো-হাইড্রোক্লোরিক্ এসিডে সহজেই দ্রব হইয়| 



৩৬৮ রসায়ন-সুত্র | 

যায়। নাই ্ী-াইীদাক্লোরিক এসিড্যুক্ত স্বর্ণের দ্রাবণে ফেরম্ সল্ফেট্ 

(হীরাকশ্) যোগ করিলে ধাতব স্বর্ণ ঈবৎ বেগুণীবর্ণের চূর্দাকারে অধঃস্থ হয়। 

এই প্রণালী হার। বর্ণ বিশুদ্ধাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যার়। ন্বর্ণ ১১৯০০ 

তাপ-মাত্রায় দ্রব হয়্। ন্বর্ণকে মোছাগার লছিত মিশ্রত করিয়া গলাইয়। 

বিপুদ্ধ কর হুমন। 

গিলি (5০৮৪:120) প্রভৃতি ইংলপীয় স্বরণমুদ্রায় শতকর। ৮৩৩ ভাগ তার 

মিশিত থাকে । এইরূপ মিশ্রণে যে নিশ্রধাতু প্রস্তত হয়, তাছ। বিশুদ্ধ ত্বরণ 

অপেক্ষ! অধিকতর কঠিন ও অপেক্ষাকৃত অল্প তাপ-মাত্রায় দ্রবণীর | 

স্বর্ণ আকাজেনের স[হত মিলিত হইয়া গে।ন্ড, সব্-অক্সাইভ. ( 2090) ও 

গোল্ড. ট্রাই-অক্সাইড. (020? ) নামক ছুইটী যৌগিক প্রস্তত করে। এই 

শেষোক্ত পদার্থ বেদের সহিত মিলিত হইলে অরেটু (44805) নামক যৌগিক 

প্রস্তুত হয়। অধিক পরিমাণ এমোনিয়ার সহিত মিশ্রিত হইলে গোল্ড, ট্রাই- 

অল্মাইড. হইতে ফল্মিনেটিং গোল্ড (70110110900 0019) নামক একটী 

শ্ফোটন-শীল পদার্থ উৎপন্ন হয়। 

স্বর্ণের যৌগিকের মধ্যে গোল্ড, উ্রাই-ক্লোরাইড (0010 01-0)10110৩, 
47015) সর্ব প্রধান। ন্বর্ণকে নাইদ্রে।হাইড্রোক্লোরিক্ এসিডে দ্রবীভূত 

করিয়! এই যৌগক প্রস্তুত হয়। উদ্ভিক্ধউপক্ষার (6৫808018 211210103) 
পরীক্ষার নিমিত্ত ইহ! পরিচায়করপে বাবহত হইয়া থাকে । 

ইংরাজী মতে স্বর্ণ কদা5 ওধধার্থে বাব হয় কিন্তু কবিরাজের! এই ধাতু 

অনেক সময়ে ওষধরূপে বাবহার করি] থাকেন। 

স্বর্ণের স্বরূপ নিরূপণ (15869) | 

গোল্ড ক্ে।রাইডের ভ্রাবণ পরীক্ষার জন্য গৃহীত হয়। 

১। ন্বর্ণের ঘৌগিকে ফেরস্ সল্ফেট, যোগ করিলে ধাতব স্বর্ণ অধঃস্থ হয়। এই অধঃসথ 

পদার্থে বীকনল সাহাধ্যে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে হর্ণের ক্ষুদ্র বর্ত ল প্রস্তুত হইন্! থাকে । 
২। গোল্ড, টাই-কোরাইডের দ্রাবণে ষ্টানাস্ কোরাইভ, যোগ করিলে বেগুণীবর্ণের 

পার্পল, অফ. কেশির়স্ (7১110010 0£ 0889)08) নামক পদাথ অধংস্থ হয়। 



প্ল্যাটিনম। « “৬৬৯ 

প্র্যাটিনম্ (12196000 ) 

সাঙ্কেতিক চিহ্ন 1৮, পারমাণবিক গুরুত্ব ১৯৫'২। 

গ্লযাটিনম্ অপেক্ষাকৃত দ্রপ্রাপা ধাত; ইহা আকর মধ্যে ধাতব অবস্থায় 

সর্বব্দ। প্রাপ্ত হওয়া! যা । সচবাঁচর ইহা প্যালেডিয়ম্ প্রভৃতি কতিপয় ধাতুর 

সহিত মিশ্রিত হইয়! মিশ্র-ধাতুব্পে আকরে অবস্থিতি করে। ইহার খনিজ 

যৌগিক নাইট্রো-হাইড্রোক্লোরিক্ এদিডে দ্রব করতঃ উক্ত দ্রাবণে এমোনিয়ম্ 
ক্লোরাইড্ যোগ করলে হরিদ্রাবণ দালা-বিশিষ্ট ডবল্ ক্লোরাইড. অফ. এমোনিয়ম্ 

ও গ্ল্যাটিনম্ অধঃস্থ হয়। এই অধঃস্থ পণার্থকে পোড়াইলে প্রযাটিনম্ ধাতু 
চুর্ণাকারে দগ্ধাবশিষ্ট রহে) উহাকে পিটিয়। পাতের আকারে পরিণত কর৷ 

যায়। অধুনা ডে(ভলের (01)55111) প্রণালী মননে মঙাধিক উত্তাপ সংযোগে 

প্লাটিনমের খশিক্গ যৌ'গককে দ্রন করিয়। ধাতব প্র্যাটিনম্ প্রস্তুত কর হইতেছে? 

ইহার মধ্যে অপর ছুই একটা ধাতু কিয়ৎপরিমাণে খাদরূপে মিশ্রিত থাকিলেও 

সাধারণ ব্যবহারের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী । 

জ্ল্দস শু পন্্থ ।- প্র্যাটিনম্ দেখিতে উজ্জল শ্বেতবর্ণ এবং বাণু সংস্পর্শে 

পরিবস্ভিত রা বিবণ হয় না। উত্তাপ সংযোগে উহ। সহজে দ্রবণীম নহে; আক্মজেন্ 

ও হাইদ্রোজেন্ মিশিত করিকা জালাইলে যে অতাধিক তাপযুক্ত শিখা উৎপন্ন 
তয়, এই ধাতু তাহাতেই দ্রবীভূত হয়। নাইটো-হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড, বাতীত 

অপর কোন দ্রাবকে ইহা দ্রব হয় না) এ দ্রাবকে দ্রব হইয়া প্রাযাটিনম্ 
টেট।-ক্লোরাইড, (10190101110 16058-01)107149, 1১001) নামক একটা 

গ্রশ্নো্নীয় লবণ প্রস্তুত হন; এই লবণের দ্রাবণ পোটাসিয়ম্, এমোনিয়ম্ 
প্রভৃতি ধাতু এখং উদ্ভিজ্জ-উপক্ষার সমূহ্বের পরীক্ষার নিমিত্ত পরিচায়করূপে সর্বদ! 

ব্যবহৃত হইয়। থকে । 

কষ্টিক্ পটাঁশ্ বা সোডা সংযোগে অধিক তাপ-মাত্ায় প্রাটিনম্ ধাতু ক্ষয় 

প্রাপ্ত হয়, এজন্ প্রাাটিনম্ নিশ্মিত পাত্রে কিক পটাশ্ বা সোডার দ্রাবণ 

রাখিয়া উত্তাপ প্রস্মোগ কর! অবিধেয়। প্র্যাটিনম্ ধাতু নির্মিত পাত্র লেবরে- 

টারিতে পরীক্ষাকার্ষে সর্বদ। ব্যবহূত হয়। 

৪৭ 
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প্লাাটিনম্ ধাতুর শ্বরূপ নিরূপণ (16868) । 

প্লাটিনম্ কৌরাইডের দ্রাবণ পরীক্ষার অন্য গৃহীত হয়। 

১।* এই ধাতুর যৌগিক সল.ফিউরেটেড, হাইড্রোজেনের সহিত একভ্রিত হইলে কৃফব্ণ 

প্াটিন্ম্ সল্ফাইড. প্রস্তত করে। 

২। প্র্যাটিনম টেট-কে(রাইডের দ্রবণে পৌটাসিয়ম্ কে।রাইড, বা এমৌনিয়ম কোরা- 

ইডের ঘন দ্রবণ যে।গ করিলে হরিদ্রাবর্ণ দান1-বিশিষ্ট পদার্থ অধংঃন্থ হয়। 



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 

--)১%2৫-- 

গীরিয়ডিক্ শ্রেনীবিভাগ (০০০৭০ 018539190980101), 

আমর! ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে সম-শ্রেণীভূক্ত মুল-পদার্থ দিগের পরস্পরের 

মধ্যে একটা ধর্মগত সাদৃশ্ত পরিলক্ষিত হয় । পুনশ্চ যে কোন সমশ্রেণীভূক্ত মূল- 

পদার্থগুলিকে তাহাদিগের পারমাণবিক গুরুত্বের সংখ্যান্ুসারে পর পর সজ্জিত 

করিলে দেখিতে পাই যে তাহাদ্দিগের মধ্যে একটা বিশেষ সম্বন্ধ বুহিয়াছে। 

যথা ১-- 

১ম তাজিনিক্11 

ক্ষার-মুত্তিক। 
হালেজেন্ শ্রেণী দ্বণার ধাতু রঃ লৌহ শ্রেণী 
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এস্থলে দেখা যায় ষে প্রথম দুই শ্রেণীভূক্ত মুল-পদার্থ গুলির পরস্পরের মধ্যে 

(যেমন 7 এবং ৪, 01 এবং পু ইত্যাদি) পারমাণবিক গুর্ত্বের প্রভেদ 

মোটামুটী ৪.৭ সংখ্য। দ্বার! নির্দিষ্ট হয় এবং ক্ষার ধাতু ও ক্ষার-সৃত্তিক। ধাতুগুলির 
পারমাণনিক গুরুত্বের প্রভেদ মোটামুটী ২২৫ সংখা! দ্বার! নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । 
লৌহ শ্রেণীভুক্ত ৫টা ধাতুর পরস্পরের মধ্যে পারমাণবিক গুরুত্বের প্রভেদ সামান্য 
মাত্র। ইহাও দেখা যাইতেছে ষে সমশ্রেণীভুক্ত মুল-পদার্থ গুলির পারমাণবিক 

গুরুত্বের প্রভেদ যত অধিক হয়, উহাদিগের বাঁসারনিক ও ভৌতিক ধর্ম 
(0160)1091] ৪0থ 01075108]  [0101057055 ) সন্বন্ধে ততই অধিক 

বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। 
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১৮৬৩ খুষ্টাকে নিউল্যা স্ ( ট৩%121)93 ) আবিষ্কার করেন ষে হদ্দি মুল- 

পদার্থ সমূহকে ( সেই সময়ে ষে মূল-পদার্থগুল জানা ছিল) তাহাদিগের পার- 

মাণবিক গুরুত্ব-সংখা। অনুপারে পর পর লজ্দিত কর। যায়, তাহ। হইলে দেখ! 

যায় যে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার পর সমসংখাক মৃজ-পদার্থ দ্রিগের মধ্যে একটা 
ধর্মগত সাদৃশ্ত স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। দ্বিতীয় তাঁলিক!টী লক্ষ্য করিলে ইহার 

তাৎপর্য বোধগম্য হইবে। এই তালিকায় হাইডোজেন্কে বাদ দিয়া কতকগুলি 
মূল-পদীর্থকে তাহাদদিগের পারমাণবিক সংখ্যান্থুসারে পর পর স্থাপন কর! 

হইয়াছে। 

২্পস ভাভিনলক্ছর। 

॥ 

১ম শ্রেনী ও ২য় শ্রেণী 
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ূ 
এস্লে দেখা যাইতেছে যে 'প্রাতোক শ্রেণীভুক্ত ৭টা মূল-পদার্থদিগের পরস্পরের 

মধ্যে ধর্মগত যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে । গ্রাথম শ্রেণীতে লিখিয়ম্ ও গ্রসিনম্ 

দুইটী ধাতু এবং ইহাদিগের মধ্যে লিখিয়ম্ অপরটী অপেক্ষা ধাতব গুণ সম্বন্ধে 
অধিকতর শক্কি সম্পন্ন । অবশিষ্ট ৫টী সুল-পদার্থ অধাতু ( ট০1-0091519 ) 

এবং শেষোক্ত পদার্থ ( ফ্লুওরিণ,) সর্বাপেক্ষা অধিকতর ব্রাসায়নিক শক্তিনম্পনন। 

ক্ুওরিণের পরবস্তী ৭টা মুল-পদার্থকে পূর্ব ব্যবস্থ। মত স্থাপন করিলে (দ্বিতীয় 

শ্রেণী) দেখ! ষাম যে এই শ্রেণীতুক্ত শুট মুপ-পদার্থ ধাতু এবং অবশিষ্ট 
৪টী মুল-পদার্থ অধাঁতু। তিনটা পাতুর মধো প্রথমটী ( সোডিয়ম্) 'অধিক 

শক্তি সম্পন্ন এবং অধাতু মূল পদার্থ দিগের মধ্যে শেষোক্ত ক্লোরিণ ই রাসায়নিক 
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ধর্ম সম্বন্ধে অতিশয় প্রবল এবং কি রাসায়নিক, কি ভৌতিক ধর্শ, এই উদ্ভয় 
বিষয়েই গ্রথম শ্রেণীভুক্ত সপ্তম পদার্থের ( ফ্লুওরিণ,) সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সাদৃষ্ 

পরিলক্ষিত তয়। 

এইরূপে অন্তান্ত মুল-পদার্থগুলি হাছাদিগের পারমাণবিক গুরুত্বের 

সা্টা সংখ্যান্গসারে করিয়া পর্ণ পর শ্রেনী ভাগ করিলে দেখা যায় যে এক 

শ্রেণীর যে কোন মূল-পদার্থের সহিত ৩তপুর্ঝ বা পরবস্তী শ্রেণীভুক্ত অষ্টম সংখ্যক ' 

পদার্থের ( ষথ৷ প্রথম শ্রেণীর ফ্লু.ওরিণের সহিত দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্লোরিণের ) ঘনিষ্ঠ 

ধন্মগত সপ্ন্ধ থাকিতে দেখ! যায়৷ এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ অষ্টম সংখ্যক মুল পদার্থ- 
দিগেত্র পরস্পরের মধ্যে ধর্মগত বিশেষ সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হর বলিয়া ইংরাঁজীতে 

এই সিদ্ধান্তকে 18%/ 06 0৫659 কভে। 

মূল-পদার্থসমূহ পূর্বোক্ত বাবস্থানুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইলে এক এক শ্রেণীকে 

ইংরাঁজিতে এক একটি পপীরিয়ড়ত (2০1709) কহে এবং এই শ্রেনী-বিভাগ 

ইংবাজীতে 159109010 01953002000 নামে পবিচিত। যে সিদ্ধান্ত দ্বার! 

ইভ] নিয়ন্ত্রিত হয়, বুসায়ন-বিজ্ঞানে ভাঁহা "পীরিষিডিক ল” (6911001019৮) 

নামে পরিচিত । 

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে মেগডেলীফু (01210161160) এই বিষয়ের আলোচনা 

কালীন উপরোক্ত শ্রেণী ব্ভাগে ক্লোরিণের পরে যে সকল মুল-পদার্থ আছে, 

তাঁহাদের মাথা ধর্মগত গুরুতর টৈষমা লক্ষ্য করেন এবং দীর্ঘকাপবাণগী চিস্তা ও 

গবেষণার পন এই বৈষম্যের সস্তোষকর মীমাংসা করিতে সমর্থ হন। তদবধি এই 
পদ্ধন্ি তীাভারই নামে পরিচিত (10106151005 5750200 01 1910791713) 

হইয়া আসিতেছে । 
পুনশ্চ তিলি পো্টাসিয়ম প্রম্খ তৃতীয় শ্রেণীভূক্ষ মূল-পদার্থদিগকে দুইটা 

শাখা শ্রেণীতে (০ 0০65599) ব্ভিত্ করেন। এই শাখ! শ্রেণীব 'প্রথমটাতে 

পোটাসিয়ম্ হইতে মাগ্ানীজ এবং দ্বিতীয় বিভাগে তাত ভইতে ব্রোমিণ, 

পর্য্যন্ত মূল পদার্থগুলিকে স্কাপন করেন এবং ইহাকে দীর্ঘশ্রেণী (0,078 

701935) বলিয়া! মাখ্যাত করেন। ইহার মধ্যে লৌহ, কোবল্ট, ও নিঞ্চেল্ 

নামক ষে তিনটা মুল-পদার্থগুলি অবস্থিত "গাছে, ইহাদিগকে ছুইটী শাখাশ্রেণীর 

মধ্যে কোন একটারও অন্তভূর্জ করিতে পার! যায় না। প্রত্যেক দীর্ঘশ্রেণীর মধো 



৩৭৪ : রসায়ন-সুত্র | & 

সমধশ্ম-সম্পন্ন এইরূপ তিনটা মৃল-পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজীত্ে এই 
প্রকারের মূল পদার্থগুলি 12139100179] 02190309 নামে পরিচিত। 

ইহাদিগকে একটা স্বতন্ত্শ্রেণীভূক্ত কর! হয় এবং উক্ত শ্রেণীকে অষ্টম শ্রেণী 
(1512106) 01000) কহে । 

এতদপেক্ষা অল্প সংখ্যক মুল-পঞ্ধার্থ লইয়া! যে সকল শ্রেণী গঠিত হয়, 
তাহাদিগকে ত্রশ্বশ্রেণী (5৮০: চ5%10905) কহে । ওয় তালিকার উপর হইতে 

নীচের দ্রিকে গণন1! করিলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী হৃম্ব শ্রেণীভূক্ত ; তৃতীয়, 
চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীগুলি দীর্ঘ শ্রেণীর অত্তর্গত। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৪টা মাত্র 
( তিনটা অনাবিক্কৃত ) মূল-পদ্দার্থ আছে, সুতরাং ইহা! একটা অসম্পূর্ণ শ্রেণী। 

মেগডলীফের মিদ্ধান্তের পর অনেকগুলি নৃতন মূল-পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে 
তন্মধো আর্গণ, হীলিয়ুম্ প্রভৃতি মৃল-পদার্থগুলিকে এই শ্রেণী-বিভাগের সর্বাগ্রে 

স্থাপন করিয়া ০ শ্রেণী ভুক্ত কর! হইয়াছে (৩য় তালিকা )। 

মূল-পদার্থদিগের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ দ্বারা রসায়ন বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি 

সাধিত হইয়াছে । ইহারই সাহায্যে অনেকানেক মুলপদার্থের আবিষ্কার 

সংঘটিত হইয়াছে এবং রসায়ন-বিজ্ঞান-বিষর়ক গবেষণ। বিস্তারলাভ করিয়াছে । 

মেগ্ডেলীফ. (--) চিহিত ষে সকল মূলপদার্থের অন্তিত্ব সম্বন্ধে ভবিষাদ্বাণী করিয় 

গিয়াছিলেন, পরবর্তী সময়ে তাহাদিগের মধ্যে কয়েকটার আবিষ্কার হইয়। তাহার! 

এই শ্রেণীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে। ইহা ব্যতীত মুলপদার্থদিগের পারমাণবিক 

গুরুত্ব নির্ণয় সন্থন্ধে এই শ্রেণী-াবভাগ হইতে যথে্ট আনুকুল্য প্রাপ্ত হওয়া 

যাঁর । বিশেষতঃ এইরূপ 'একটী বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীবিভাগ 

দ্বারা মুলপদার্থ ও তাহাদগের যৌগিকদিগের মধ্যে রাসায়নিক ও ভৌতিক 

ধর্মগত সন্থন্ধ হুক্মভাবে 'আলোচনার সবিশেষ সুবিধা হইরাছে। 

এই শ্রেণীবিভাগ যে একেবারে নির্দোষ, তাহ। বল! যার না। অনেকানেক 

রাসায়নিক পণ্ডিত ইহার মধ্যে কোন কোন বিষয়ে ক্রটা প্রদর্শন করিয়াছেন 

এবং তৎদঘ্বন্ধে আলোচনা! চপিতেছে। বাহুল্য ভয়ে গ্রন্থ মধ্যে তহিষয়ে 

আলোচনা! কর! হইল ন|। 
পরুপৃষ্ঠায় গীরিক্সডিক্ পদ্ধতি অনুযায়ী মূলপদার্থ সমূহের . শ্রেণীবিভাগের 

একটা তালিক। প্রদত্ত হইল। 
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অপ্গান্নিক্ক শ্েম্সিস্ি,। 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

ইনগনিক ও অর্গানিক যৌগিকের প্রভেদ । 

কিছুদিন পুর্ব্বে জীব ও উদ্ভিদ জগৎ হইতে উৎপন্ন যাবতীয় পদার্থ অর্গানিক 

যৌগিক (01800 00111900105) বলিয়া অভিহিত হইত। তখন 

রসাক্নততথব্দ্গণের বিশ্বাস ছিল ষে ইন্র্ীনিক (100125010) যৌগিক সকল 

উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল সাধারণ রাপাক্সনিক শিয়মাবলীর অবীণ, অর্গানিক 

পদার্থগুলি সেই সকল নিয়ম ব্যতীত জীবনীশক্তি ডে] 10106) নামক অজ্ঞাত 

আর একটী বিশেষ শক্তিদ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে । বসায়ন-বিজ্ঞানের যে 
অংশে অর্গানিক পদার্থের আলোচন। হইত, তাহা ল্ম্পু স্বতন্ত্র এবং “অর্গানিক্ 

কেমিষ্টি* নামে পরিচিত ছিল। 
রপায়ন-বিজ্ঞানের অভাঁবনীম্ঘ উন্নতির সপে সঙ্গে বর্তমান সমগ্ধে এই স্বাতন্তা 

এক প্রকাব লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে । ১৮২৮ খুষ্টাকে উলার (ড৬০10191) 

জীবদেহ হইতে পরিতাক্ত মুত্র মধ্যে অবস্থিত ইউরিয়া (0016৪) নামক 

অর্থানিক পদার্থ প্রথমতঃ পরীক্ষাগারে ইনগানিক্ পদার্থ হইতে প্রস্তুত করিনা 

প্রাচীন বিশ্বাসেব্র মুলে কুঠারাঘাত করেন। এখন স্ুুরাঁসার, নীল প্রভৃতি রং, 

দ্রাক্ষাশর্করা, ফলশর্করা, টার্পিন তৈল, কেফিন্+ কোকেন্ প্রভৃতি শত সহস্র 

পদ্দার্থ (যাহা পূর্ববে জীবনী-শক্তির সাহাধ্য বাতীত প্রস্তত হয় ন। বগিয়া লোকেরু 

বিশ্বাস ছিল) পরীক্ষাগারে সাধারণ রাসায়নিক নিক্বমাবলীর অধীনে ইনর্গানিক্ 

পদার্থ হইতে প্রস্তত হইতেছে। সুতরাং রপায়ন-বিজ্ঞানের এই ছুই অংশের 

পূর্বনি্িষ্ট প্রভেদ এক্ষণে এক প্রকার লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে । তবে গ্রত্যেক 



অর্গানিক যৌগিকের উপাদান নিরপপ। * ৩৬৭৭ 

অর্গানিক পদার্থের মধ্যে কার্বন্ থাকে এবং এই প্রকার কার্বন্.যৌগিকের 
খ্যা অত্যধিক বলির! রসারন-বিজ্ঞানেত্র এই অংশ ইংরাজীতে কার্বন্ 

যৌগিকের র্রসাফন-বিজ্ঞান (01761701505 01 0211)01) 00101900003) নামে 

ভিন্নভাবে আলোচিত হইয়া! থাকে । 

ইন্র্গানিক ও অর্গানিক যৌগিকগুলি উৎপত্তি সম্বন্ধে একই রাসায়নিক নিয়মের 

অধীন হইলেও উভয়ের মধ্যে গঠন (9090৮0:6) ও কার্য (7391১910011) 

সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে প্রভেদ লক্ষিত হয়। অর্গানিক যৌগিকের মধ্যে সাধারণতঃ 

কার্বন, হাইড্রোজেন্, নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন এই চারিটা মুলপদার্থই 
বি্ধমান থাকিতে দেখ! ষায় এবং কতিপন অর্গানিক পদার্থের মধ্যে গঙ্ধাক, 

ফস্ফরস,, ক্লোরিণ, প্রভৃতি অপর কয়েকটী মূল পদার্থও বিদ্ধমান থাকে, 
কিন্তু ইনর্গানিক্ যৌগিক দ্িগের মধ্যে ষে কোন মুল পদার্থ বিস্তমান থাকিতে 
পারে। পুনশ্চ ইনর্গানিকৃ যৌগিক দিগের মধ্যে যে সকল মূল পদার্থ থাকে, 

তাহার্দিগের পরমাণুর সংখ্য/ এক হইতে সাতের অধিক প্রায় হুয় না, কিন্ত 

অর্গানিক যৌগিক-মধ্যস্থিত মুল পদার্থদিগের পরমাণুর সংখ্য! অনেক স্থলে এক 

হুইতে এক সহজ, এমন কি, সময়ে সময়ে ই সহম্রের ও অধিক হইতে দেখ! 
যায়। একই উপাদানবিশিষ্ট ভিন্ধর্ম্াক্রাস্ত একাধিক ইনর্গানিক যৌগিক দোথতে 

পাওয়। যায় না, কিন্তু অর্গানিক যৌগিকদিগের মধ্যে সমীন উপাদানের সম্পূর্ণ ভিন্ন 
ধন্মাক্রাস্ত বছ পদার্থ দেখিতে পাওয়া বায়। ইংরাজীতে এই ধর্মকে আইসমারিজম্ 
(15028611921) এবং বিভিন্ন ধর্মশীল সম-উপাদানের পদার্থদিগকে আাইসমার্ 

(15920961) কহে । ইউরিয়া ও এমোনিরম্ সায়ানেট ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। 

অর্গানিক ষৌগিকের উপাদান নিরূপণ! 

্গাহুপ্ন্ ও হাইত্রোজেন্বযষে কোন অর্গানিক যৌগিকে 
কার্বন ও হাইদ্রোজেনের অস্তিত্ব পরীক্ষ/ করতে হইলে উহার সহিত কৃঞ্বর্ণ 
কিউপপ্রক্ অক্সাইড. (030) শ্িশ্রিত করিয়! কাচ নলের মধ্যে রাখিরা উত্তাপ 

প্রয়োগ করিলে কার্বন্ ডাই-অল্মাইভ. গ্যাদ ও জলবাম্প নির্গত হয়। চুণের 
জলের মধো ্ গ্যাস, প্রবেশ করাইলে চুণের জল শাদা হইয় যায়। হাইড্রোজেন 
দগ্ধ হইয়া যে জলবাম্প উৎপন্ন হয়, তাহা ক্ষুদ্র জলবিন্দুর শ্বাকারে কাচনলের 
শীতলাংশে জমিয়া থাকিতে দেখা যায়। 

৪৮ 
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নাইতট্রাজেন্ম-কোন অর্গানিক যৌগিকে নাইট্রোজেনের অস্তিত্ব 
পরীক্ষা করিতে হুইলে উহার সহিত ক্ষুদ্র এক খণ্ড সোডিক্ম্ ধাতু মিশ্রিত 

করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে সেডিয়ম্ সায়ানাইড. নামক লবণ প্রস্তুত হয়। 

শীতলাবস্থায় ইহা জলে দ্রব করয়। দ্রাবণের সহিত ফেরস. সল্ফেট ও ফেরিকৃ 

ক্লোরাইডের দ্রাবণ যোগ করতঃ পরে উহাতে অল্প পরিমাণ হাইড্রোক্লোরিক্ এনিড. 
যোগ করিলে গাঢ় নীলবর্ণ প্রপিয়ান্ বল, (95180 815৩) নামক পদার্থ 

অধঃম্থ হুয়। 

কেগাল্তিপং ইত্যাি- নাই টিক্ এসিড. ও [পল্৬ার্ নাইট্রেটু নামক 
পদ্দার্থ অর্গানিক যৌগ্িতকর সহিত একটী ছুই মুখবদ্ধ (১৪৪13) কাচের নলের 
মধ্যে সমধিক উত্তপ্ত হইলে প্র যৌগিকের মধ্যে যদ ক্লোরিণ, ক্রোর্ষিন্ বা আইও- 

ডিন্ থাকে, তাহা হুইলে উক্ত নলের মধ্যে অদ্রধণীয় পিল্ভার্ ক্লোরাইড. 

ব্রোমাইড. বা আই ওডাইড. নামক যৌগিক পদার্থ প্রস্তত হয়। শীতলাবস্থায় 
নলটা ভাঙ্গিয়! এই সকল পদার্থ পরীক্ষা! করিয়া উহাদিগের মধ্যে ক্লোরিণ, 

ব্রেমিণ, বা আইগাভনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। 

কোন অর্গানিক ষৌগিকে গন্ধাক ব। ফস্ফরস্ বিদ্যমান থাকিলে উগ্র নাইটিক্ 

এসিডের সহিত উক্ক পদার্থকে ছুই মুখবন্ধ কাচনণের মধ্যে রাখিয়! উত্তাপ 

প্রয়োগ কণিতে হয় । এরূপ অবস্থায় এ পদার্থস্থিত গদ্ধক সল্ফিউর্রিক্ এপিডে 

এবং ফম্ফরন্ ফন্ফরিক্ এমিডে পরিণত হম এবং উপযুক্ত পণীক্ষাদ্থার। 

ইহাদিগের স্বরূপ নিক্রপত হইন| থাকে ( সল্ফিউগিকু ও ফল্ফরিক্ এমিডের 

পরীক্ষা দেখ )। 

কার্বন্, ভাইডোজেন্, নাইট্রোজেন্ প্রভৃতি মুগ পদার্থ কোন একটা 
অর্থানিক্ যৌগিকের মধ্যে শতকব। কত পরিমাণে আছে, তাহ! নিদিষ্ট 

ওজনের পদার্থ লুইয়। বিভিন্ন পরীক্ষাদ্ধার! সহজেই নিণীত হইয়া থাকে । বাছলা 

ভয়ে এই পুস্তকে সেই সকল পরীক্ষার বিষন্ন বর্ণিত হইল ন|। 

অর্গানিক যৌগিক গুলির শ্রেণীবিভাগ । 

, অর্গানিক যৌগিকগুলি তাহাদিগের গঠন ও প্রকৃতি অনুসারে কতিপর 

শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়! থাকে । প্রধান প্রধান শ্রেণী গুলির নাম ও তান্ততৃতি 
যৌগিক'ধগের সাধারণ ধন্ম এস্থলে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। 



হাইড্রোকার্ধবন্ শ্রেণী ! ৩৭৯ 

৬১। হাইডডেক্গানধল্ স্পেপী ( £150:00210023 ) ইহা" 

দিগের মধ্যে কেবগ কার্বন ও হাইদ্রোজেন্ থাকে । মিথেন (1160879 ) ব| 

মার্শ গ্যাস্ (০174), এপিটিলন্ (0289), ইথিলিন্ (02 7$), বেঞ্জিন্ (0০176) 

প্রভৃতি বৌগিকগুলি এই শ্রেণীর মস্তর্গত ৷ ইহাদিগের মধো কতকগুলি পূর্ণ সঞ্জ 
(9201560  001002100175 ) অর্থাৎ তাহাদিগের মধো যে এক বা 

ততোধিক কার্ধনের পরমাণু আছে, তাহার পরমাণবিক ধুতি-শক্তি (৬ 9167005) 

হাইড্রোজেনের মহিত পূর্ণতাবে মিলিত বা দিক্ত থাকে। মার্শ, গ্যাস্ ইহার 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ মার্শ, গ্যাসে (084) এক পরমাণু কার্বন আছে এবং উন! 
টেটাড. (15080) বলিয়া! উষ্থার ধৃি-শক্তি (ড216025) ৪, ইহা পূর্বে বর্ণিত 

হইয়াছে । মার্শ গ্যাসে এই চারিটা ধৃতি-শক্তিই ৪ পরমাণু হাইড্রোজেনের 
সহিত সংযুক্ত হইক়। পূর্ণভাবে পিক্ত হইয়! রহিয়াছে। এই সকল পদার্থ 
সহজে অন্ত কোন পদার্থের সছিত সরাসরি (101900)) বুদ্ধ হইয়া নূতন 

যৌগিক প্রস্তুত করিতে পারে না? এই সকল পদার্থ হইতে নৃতন যৌগিক 

প্রস্তুত হইতে হইলে হাইড্রোজেনের এক' ব ততোধিক পরমাণু উহ! হইতে 

স্বানচ্যুত হয় এবং সেই স্থান অন্ত মুলপদার্থের পরমাণুদ্ধারা অধিকৃত হইয়। 

থাকে । নিয়লিখিত প্রতিক্রিয়। দ্বার! ইহ! সহজে বোধগমা হইবে। এগ্লে 

মার্শ, গ্যান্ ও ক্লোরিণ, গাম একত্রিত হুইরা, হাইভ্রোজেন ও ক্লোরিণ, 

পরম্পর স্থান পরিবর্তন করিয়া নূতন যৌগিকের স্থষ্টি হইয়াছে। মার্শ, গ্যাস্ 
একটা পূর্ণসিক্ত যৌগিক বলিক্ন; উদ ক্লোরিণ, বা অপন্ধ কোন মৃখপদার্থের 
সহিত সরামরি (00750) মিলিত হইতে পারে ন। | % 

0ল,+01১- 0লু 501 (015651 001070)+1701 
007301+019- 07-85019 (81900519119 €21)101109)4 501 

07015 4+ 01275077015 (01010101910) + 1301. 

08015 +012-70014 (028190707505-017191106)1+ 1201 

পূর্ণসিক্ত (980078660) হাইড্রো কার্বন্গুলি ষে শ্রেণীর "অন্তত, তাহার নাম" 
প্যারাফিন্ শ্রেণী (9৪7500360৩3) 1 ইহারা সল্ফিউর্িক এসিড, নাইটিক্ 

এসিড, প্রভৃতি অন্ত রালায়ানিক যোঁগিকের সহিত সহজে মিলিত হয় না । 

স্বভাবজাঁত মেটিযনা তৈল (৮০0০1927) এই শ্রেণীভুক্ত । পেট্রোলিকম্ একটী 
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মিশ্রপদার্থ (1118106)) মিথেন্, ইথেন, প্রোপেন্ প্রভৃতি অনেকগুলি সম- 
জাতীয় পূর্ণসিক্ত হাইদ্রোকার্ববনের মিশ্রণে ইহ! উৎপন্ন হয়। ইহা! আমেরিকা, 

রুসিয়া, বরন্মদেশ প্রভৃতি স্থানে ভূগর্ভমধ্যে দাতিতরগ অবস্থায় অত্যধিক পরিমাণে 

সঞ্চিত থাকিতে দেখ! যায় এবং ভূমির মধ্যে গভীর গণ্ভ (8০1) করিয়া! পম্প, 
(20100) সাহায্যে এই তৈল খনি হইতে উত্তোলন করিতে হয়। কখন কখন 

গর্ভ খুঁড়িয়া তৈলের খনি পর্ধ্ন্ত পৌছিলে উহ! সজোরে ফোয়ারার আকারে ভূমির 
উর্ধদেশে উঠিতে থাকে । এই তৈল বিভিন্ন তাপমাত্রায় চোয়াইয়া (£19000208] 
01580118002) পেউ্রল্ (901, যাহ! মোটর চালাইবার জন্ত বাবহৃত হয়), 

কেরোসিন তৈল (55795509) যাহা ল্যাম্পে আপাইবার জন্ত ব্যবহৃত হয়), 

প্যারাফিন্ (28150%0, যাহ! বাতি প্রস্তত করিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়), ভ্যাসেলিন 

(%8891179, যাহ। মলম প্রস্তুত করিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়) প্রভৃতি নানাবিধ 

প্রয়োজনীয় পদার্থ আমর! প্রাপ্ত হইয়। থাঁকি। পেটল্ প্রভৃতি সহজ দাহা পদার্থ 

সমূহ কেরোসিনের সহিত মিশ্রিত থাকায় কেরোসিন্ সানান্ত উত্তাপেই জলির! 

উঠিবার সম্ভাবনা, এজন্য চৌয়াইয়। কেরোসিন্ হইতে এই সকল পদার্থ পৃথক 
করিয়া লওয়া হয় । হাইড্রোজেনের স্থান পরিবর্তন দ্বার প্যারাফিন্ যৌগিক সমুহ 
অন্থ মুলপদার্থের সহিত মিলিত হইয়! যে সকল যোঁগিক প্রস্তত করে, (ইথিনিগরে 
ইংরাজীতে 98009005602 00700900705 কহে। 

এমন অনেক হাইড্রোকার্বন্ আছে যাহাদ্দিগের কার্বন্-পরমাণুর ধৃতিশক্রি 
(৪17০) ) পূর্ণভাবে হাইফ্রোজেনের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থিতি করে 

না অর্থাৎ উহ্বার' কিয়দংণ আমলিত বা! অসিক্ত অবস্থায় থাকে । এসিটিলিন্, 
ঈথিলিন, বেঞ্জিন্ প্রভৃতি যৌগিক ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইহারা সহজেই 

অপর পদ্দার্থের সহিত সরাসরি (016০09) মিলিত হুইয়। ( অর্থাৎ হাইড্রেরজেনের 

সহিত স্থান পরিবর্তন না করিয়া! ) নৃত্তন যৌগিক প্রস্তুত করে। ইংরাজীতে এই 
জাতীয় হাই্রোকার্বন্কে (01155058190 180100910015 কছে। নিয়লিখিত 

গ্রতিক্রিয়। ছার! ইহাদের গ্রক্কতি সহজে বোধগম্য হইবে £-- 

০9139 (48081)151)9)12 372» 0172804 (49951506 150- 

010170109)। 

0934 (005160৩)4- 72০02 (0056) 
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06760310256) + 3015 (05 ত্র 9017 (3672906-1168-010101006)। 

আংশিকভাবে পিক্ত (07326017690) হাইড্রোকার্বন্ সমূহ এইরূপে অন্ত 

পদার্থের সহিত সরাসরি (07901]) যুক্ত হইয়া যে সকল যৌগিক 
উৎপাদন করে, তাহাদিগকে এডিটিভ. যৌগিক (১৭৭1৮% 0000- 

ঢ0001003) কহে। 

আংশিকভাবে লিক্ত হাইডোৌঁকার্জন্গুলি এসিটিলিন্ শ্রেণী, ইথিনিন্ শ্রেণী, ' 

বেঞ্জিন্ শ্রেণী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে (56765) বিভক্ত হইয়। থাকে । ইতি- 

পৃর্ধবে মিথেন, এসিটিলিন্, ঈথিলিন্ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় হাইড্রোকার্বনগুলির 

ব্ষিয় বর্ণিত হইয়াছে, এস্লে তাহাদিগের পুনরুল্লেখ অনাবগ্রক। 
পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে পাতুরে কয়লা বন্ধপাত্রে রাখিক্ উত্তাপ সংযোগে 

চোঁয়াইলে (109908০06৮5 01901196017) কোগ্ গ্যাস, এমোনিয়া এবং 

আল্কাতর! (2) নামক পদার্থ সমুহ পরিক্রত হইয়া বাহির হইয়া আইনে 
এবং কোঁক্ করল! (001) নামক পদার্থ বন্ধপান্র মধ্যে অবশিষ্ট থাকে । এই 

কোঁক্ করল! ইন্ধনরূপে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়। থাকে । 

আল্কাঁতরাকে (0081-18) ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রায় চোয়াইলে (ঢ8৫- 

(0721 10191119601) যে সকল প্রয়োজনীয় যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, 

তাহাদিগের মধ্যে বেঞ্জিন সর্বপ্রধান। এই প্রক্রিয়ার দ্বার! লাইট অয্বেল্ (0121 

01), মিডল্ অয়েল (51915 ০11) প্রভৃতি কতকগুলি তৈলাক্ত পদার্থ 

আল্কাতর! হইতে বাহির হইয়া আইসে। ইহাদদিগের মধো লাইট অগ্নেল্ হইতে 
বেঞ্জিন্ এবং মিডল্ অয়েল হইতে কার্বলিক এসিড, প্রাপ্ত হওয়া যায় । বেঞ্জিন্ 
ব্যতীত টলুইন্ (:0199061), বিলিন .(551576), ফিনল্ বা কার্বলিক্ 

এসিড ন্যাপ্থালিন (80071012110), ওতস্থালিন্ (20001805709) গ্রভৃতি 

অন্থান্ত নানাবিধ পদার্থ আল্কাতর! চোয়াইয়! প্রাপ্ত হওয়। যায় । ইহাদিগের মধ্যে 
যেগুলি গুঁধধার্থে ব্যবহৃত হয়, তাছাদের বিষয় সংক্ষেপে এই পুস্তকে বর্ণিত হইবে। 

বেল ।--বেঞিন্ 00876) অতি তরল সহজদাহা পদার্থ। ইহ 
৮০1৮১০০ তাপমাত্রায় ফুটিতে থাকে। চর্বি, তৈল, বৃক্ষনিধ্যাস প্রভৃতি অনেকানেক 

পদার্থ ইহাতে ভ্রব হয়। ইহা! জদ অপেক্ষ! লঘু এবং জলের সহিত মিশেন! ; 
জলের সহিত একত্রিত হইবে উপরে ভাসিতে থাকে । ইহা বর্ণহীন এবং 
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গম্বযুক্ত। এই সকল যৌগিক এক প্রকার স্বগন্ধঘুক্ত বণির বেঞ্রিন্ শ্রেণীকে 

ইংরাজীতে £10101800 89785 কছে। বেঞ্জিন আংশিকসিক্র যৌগিক 
(07059001206 00100001170) বলিয়া ইহ! সহজেই সর।সরি (101190]5 ) 

অগ্ঠ পদার্থের সহিত যুক্ত ভইয়া এডিটিভ, যৌগিক প্রস্তুত করে। ইহা ব্যতীত 
ক্লোরিণ,, ব্রোমিন প্রস্ততি মুলপদার্থগণ বেঞ্জিনের অন্তভূতি হাইডোজেনের স্থান 

"অধিকার করিলে বিবিধ 90105060001) ০0100081005 উৎপন্ন হইয়। থাকে । 

নাইট্রৌ-বেজ্িন্।-বেঞ্রিনের সহিত উগ্র নাইটিক ও সল্- 
ফিউরিকু এসিড. মিলিত হইয়া নাইট্রোবেঞ্জিন (1ব1৮0-572509) নামক 

একটা প্রয়োজনীয় যৌগিক প্রস্তুত করে। ইহার ফর্সিউলা 0,701 ইহা 

নগন্ধযুক্ত গীত বর্ণের তরল বিষাক্ত পদ্দার্থ। সাবান, কেশ তৈল (1781 ০01) প্রভৃতি 

সুগন্ধি করিবার জন্য উত্তা বাবচগত হয়। ইহার সহিত লৌহ-চুর্ণ (17০7 11089) 

ও এন্সিটিক্ এসিড. যোঁগ করিলে হাইড্রোজেন উৎপর হর! নাইট্রো-বেঞ্রিনের 
সচিত মিলিত ভয় এবং এনিলিন্ (4101]10৩) (0৭05) নামক একটা 

. নৃততন যৌগিক প্রস্তুত হয় । এনিলিন্ হইতে বিবিধ রং প্রস্তুত হইয়। থাকে ; 
ইংরাজীতে এই সকল রং 01105 9595 নামে ম্পরিচিত। এনিলিন্ 

হতে এটিফেত্রিন (৪11660106) নামক একটা প্রযোজনীয় ওষধ প্রস্তুত তইন়| 

থাকে। এনিলিন, নাইট্রস্ এসিডের সভিত মিলিত ৪ইলে কা্বালিক্ এসিড, 
উৎপন্ন হয়। এনিলিনের দ্রাবণে ক্লোবোঁফর্ম. ও সুরাসার মিশিত কষ্টিক পটাসের 

ড্রাগ যোগ করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে অতিশয় ছর্গন্ধযুক্ত ফেনিল্ 
আইপো-সায়ানাইড, ( 71161)9%] [5005581)108) নামক পদার্থ উৎপন হয়। ইহ! 

এরনিলিন ও ক্লোরোফর্্বের একটী পরীক্ষা । 

হাইড্রোকার্বন্গুলির মধ্যে এক একটা রেডিকাল্ (3801081) আছে। এই 

সকল রেডিকাল, কার্ধন ও হাইড্রোজেন সংযোগে উৎপন্ন এবং ইচ্ারা রাসায়নিক 

সম্মিলন-ক্রিয়ায় এক একটী মূল পদার্থের হ্যায় কার্ধা করে। মিথেনের মধ্যে 

0লও রেডিকাল্ থাকে।' ইহা! সাধারণতঃ মিণিল্ (1162)51) নামে পরিচিত 1 

মিথেন, মিথিল্ রেডিকালের হাইদ্রোজেন্ যুক্ত যৌগিক (115076] 13707136) 
বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, কারণ ইহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন 017: ন! লিথিয়া 

0) লেখা যাইতে পারে। এইরপে ইথেনের (0276) মধ্যে ইথিল 



ইমোলোগাস্ জেণী। ».. ৬৮৩ 

রেডিকাল্ (0575) এবং প্লোপেনের (0575) মধ্যে প্রোপিল্ (০5157) নামক 

রেডিকাল্ বিদ্তমান আছে। এই সকল বেডিকাল্ বেসের (385) গ্তয়ি কার্য করে, 

অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্রাবকের সহিত মিলিত হইব বিভিন্ন জাতীয় লবণ (36675) 

উৎপাদন করে, বথা-০05901 (1150051 0৮010110০), 057077504 

(00701 নু0০৫০৭। 90100266 )। ইহারা এলকহল্ রেডিকাল্, এক্ষিল্ 

(10:91) রেডি কাঁল্, পজি টভ. (60510) রেডি কাল্, হাইড কার্বন রেডিকাল্ " 

প্রভৃতি বিভিন্ন নামে নির্দিষ্ট হইয়। থাকে। এই সকল রেডিকালের স্বতন্ত্র অপ্তিত্ 
দেখিতে পাওয়া যাও নাঁ। র্াপায়নিক সন্মিলনে ইহারা বেসের (385০) স্ভাষ 

কাধ্য করে। 

হন্োলোগাস্ পেপে শী (3০210108985 51159)। পুর্ব উক্ত হইয়াছে 

যে হাইচ্রোকাব্ধন্গুলি সাধারণতঃ মিথেন্ , ই থিণিন্, এসিটিলিন্ , বেজিন্ প্রভৃতি 

কতিপয় €শ্রনীতে বিভক্ত এবং এই এক এক শ্রেণীর মধো সমধর্মবিশিষট 

কতকগুল হাইড্রোকার্বান আছে। প্রত্যেক শ্রেণীর অস্তভূতি হাইড্রোকার্বন্ 
দিগের মধ্যে একটা সরগ সম্বন্ধ বিগ্তমান থাকিতে দেখ! যায়। এস্থলে মিথেন্ 
শ্রেণীর অন্তর্গত আটটা হাইড্রোকার্বনের নাম ও তাহাদিগের সাস্কেতিক চিত 

(0০:10019) নিয়ে প্রদত্ত হইল। ইহাদিগের পাক্কেতিক চিহ্গুগির পার্থক্য 

গক্্য করিঙ্গোই এই সরল সম্বন্ধ বোধগম্য হইবে £-- " 
মিথেন (01667906),০ 074 

ইতেন (120১90০),.১ 021৮6 (078 5+072) 

প্োপেন্ (51009%06)-৮ 0278 (02176 01282) 

বিউটেন্ (80076)... ০417 (05101540889) 

পেপ্টেন্ 06718306),,, 019 (05787740805) 

হেকঝেন (16806)... 0৪1 (051115+ 075) 

হোপ্টন্ (8260697)... 05656 (0৫ 714+0178), 

অক্টেন (0068119)..... 0৪758 (050164+0985) 

এস্থলে দেখ! যাইতেছে যে মিথেন্ ও ইথেনের মধ্যে প্রতেদ এই থে শেষোক্ত 

পদার্থের উপাদানে প্রথমোক্ত পদ্বার্থ অপেক্ষা ০7৪ অধিক থাকে। এইরূপে 

উপরোক্ত তালিকাডূক্ত হাইচড্রাকার্বন্গুলের পরস্পর সম্বন্ধ আলোচনা করিলে 
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হা প্রতীয়মান হয় ধে, শুদ্ধ 0015 চিবুক হাইড্রোকার্ধন সংযোগে একটী হইতে 
'অপরটী উৎপন্ন হইয়! থাকে । এইরূপ সরল সন্বন্বযক্ত হাইড্রোকার্ববন্ ব তছত্কূপ 
যৌগিকদিগের শ্রেণীকে ইংরাজীতে 11971010209 36855 কছে। 

মিথেন্ শ্রেণীর ন্যান্র এসিটিলিন্ , ইথিলিন্, বেঞ্জিন প্রভৃতি তিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণীতৃক্ত হাইড্রো কার্বন্গুলিবর মধোও পুর্বোজ্জরূপ সরল সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। 

বানুল্যভয়ে এস্থলে তাহাদ্দিগের বিষয় বণিত হইল না। 
২। এল্কহল্ শ্রেণী (81০01,019)।--ইহাদিগকে হাইড্র- 

কার্বন্ধিগের হাইড্রে্ট ব। হাইড্রক্সাইড. (757866 ০0: [7%0195109) বলির! 

বিবেচনা! কর! যাইতে পারে। মিথিল্ এল্কহুলের সাক্কেতিক চিহ্ব 0705 
0435180 ; স্থতরাং ইহাকে মিথিল্ নামক হাইডদ্রাকার্বন্ রেডিকালের 

হাই্রক্সাইড, ঝলিয়। মনে করা অসঙ্গত নহে। সেইরূপ ইথিল্ এল্কহল্ 

(0275170) ইথিল্ নামক রেঙিকালের হাইন্ক্সাইড.। 

এল্কহুল্গুলি সাধারণতঃ প্রাইমারি (1১1178:), সেকেও্ডারি (99001708£%) 

এবং টাপিয়ারি (1:6:0191%) নামক তিনটা শ্রেণীতে বিভক্ক হইয়া থাকে। 
মিথিল্ ও ইথলু এল্কহল্ প্রভৃতি এক একটা প্রাইমারি এল্কহল্; 

ইছাদ্দিগের মধ্যে 0135(07) চিহ্বক একটী পদার্ধ অবস্থিতি করে। হীথল্ 

এল্কহুলের সাক্কেতিক 'চিহ্কু (21790, কিন্তু উচ্ঠা এইরূপ ভাবেও 

দেখান যাইতে পারেঃ বথা--0ল১০[ন১(017)1 সেইরূপ সেকেগ্ডারি 

এল্কহলের মধ্যে 07011 এবং টালিয়ারি এল্কহলের মধ্যে 001নু চিহ্ন 

পদার্থ বথাক্রমে থাকিতে দেখা যায়। কতকগুলি এল্কহল্ তরলাকারে 

অবছিতি করে, যেমন মিথিল্ বা ইথিল্ এল্কহুল্। কতিপয় এল্কছল্ কঠিন 

অবস্থায় (3০119) প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথ1 সিটিল্ এল্কহল্ (0951 £1001)01)। 

এল্কহল্ মাত্রেরই মধ্যে হাইড্রক্সিল্ (775010%01) নামক [0 চিহ্বক পদার্থ 

অবস্থিতি, করে। যে সঞ্ল এল্কহুলের মধ্যে একটা মাত্র [70 থাকে, 
তাহাদিগকে মনোহাইড্্রিক এল্কহুল্ (10170170110 ৪1001)01), যাহার মধ্যে 

হুইটী 0 থাকে তাহাকে ডাই-হাইড্রিকু এল্কহুল্ এবং তিনটি 70 থাকিলে 
উহাকে টাই-হাইদ্রিক এল্কহল্ ফহে। মিথিল্ ব ইথিল্ এলকহুল্ এক একটা 

মনোহাইড্রিকু এল্কহল্, বথা 085130, 08175701 গিসেরিণ, একটী 
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টাই-হাইড্বিক এল্কছল্,। কেননা! ইহার মধ্যে তিলটী [70 আছে, 

যথা” (্০)৪। 

এল্কহল্গুলি 'এমিডের সহিত মিলিত হইয়া এষ্টার্ (798518) নামক লবণ 
প্রস্তুত করে। প্রাইমারি এল্কহুল্গুলি অকািজেনের সহিত মিলিত হইয়। প্রথমতঃ 
এন্ডিহাইড. (41061,)0৩) নামক যৌগিক এবং তৎপরে এসিডে (40109) 

পরিণত হয়। 

৩। এক্তিহাই্ডং শ্রেঞ্সী (4100110059 )1--পুর্বেই উক্ত 

হইয়াছে যে প্রাইমারি এল্কহলের সহিত আংশিক ভাবে অক্িজেন সংযুক্ত 

হইলে বিভিন্ন এল্ডিহাইড. নামক যৌগিক প্রস্তত হয়। এল্কছলে যে পরিমাণে 
হাইড্রোজেন থাকে, এন্ডিহাইডে তাহ! অপেক্ষ। ছুই পরমাণু হাইড্রোজেন কম থাকে, 

যধা--ইথিল্ এল্কহল্_০0277907 ইথিল্ এন্ডিহাইড.-0৪৮ 401 এন্ডি 
হাইডের মধ্যে 0170 চিহ্রক একটী পদার্থ থাকে, ইনাকে ইংরাজীতে 

এহ্ডিছাইডের 01899 £:০০ কহে । এন্ডিছাইড. অক্সিজেনের সঞ্থিত মিলি 
হইলে বিভিন্ন দ্রাবকে (2১০109) পত্রিণত হয়) যথা! 0৪ ,0+০-০০0৪লু :0, 
(8০৫০০ ৪019) এল্ডিহাইড, অপর পদার্থ হইতে সহজেই অক্সিজেন গ্রহণ 
কনে বলিয়া ইহ! একটী উৎকৃষ্ট অকিিজেন্গ্রাহক পদার্থ (1১5000106 ৪6911) 

বলিয়া পরিচিত । 

৪1 একিনড, শ্রী (4,005 )।--প্রাইখ্ারি এল্কহল্গুলি পূর্ণ 
ভাবে অক্সিজেনের সহিত মিলিত ₹ইলে বিভিন্ন অর্গানিক দ্রীবক (0789717716 

80105 ) প্রস্তুত হইয্স! থাকে । এই নকল দ্রাবকের মধো এক বা! ততোধিক 

000৮ চিহ্ুক পদার্থ (01939 £7০৫ট) অবস্থিতি করে; ইংরাজীতে 

00997. চিহ্ক পদার্থকে কার্বক্সিল্ শ্রেণী (087)0%51 ৪7009) কছে। 

যে সকল ভ্রাবকের মধ্যে ( যথা, এসিটিক্ এসিড 0850007) একটী মান 

কার্বকাল্ শ্রেণী থাকে, তাহাদদগকে মনোবেসিক € 01070199816) এসিভ, 

হইটী কার্বকিল্ শ্রেণী থাকিলে ( যথা, অক্জোলিক্ এসিড090 ৮. ০99৮1) 

ডাইবেদিক্ এসিড. ইত্যাদি কছে। এই সকল অর্গানিক এসিড. ইংরাজীতে ফ্যাটি 
এনিড. (78৮৮ 2043 ) নামেও পর্রিচিত, কারণ ইহাঁদিগের মে! অনেক 

গুলিকে ফ্যাট (080) ব। চর্বির মধ্যে পাওয়! যায়। ইহাদিগের মধ্যে কতকণুলি 
6৯ | 



৩৬ . « রসায়ন-সুতে। 

তরল €যেমম কর্শিক এসিড, এদিটিক এসিড. ইতি), অপরগুজি (যেষন 

ট্িরারিক্, পমিটিক্ এসিড, ইত্যাদি ) কঠিন অবস্থায় প্রাপ্ত, হওয়। যায়। এই, 

সফল এসি..এল্কহলের সহিত মিলিত হইয়া এগার ( 7090913) মামক লবণ 

প্রস্তত করে। 

'; 91 ন্কীটোন্্ শ্রেণী (5০055 )।--সেকেগারি এল্কহুল্ 
অকাজেনের সহিত মিলিত হইলে কীটেনি্ (7৩০75) নামক যৌগিক গ্রস্ত 
হঞ্জ। কীটোব্দিগের মধ্যে এসিটোন্ (4০৪০: ) এই পুস্তকে বিশেষভাবে 

উল্লেখ. যোগা। ইহা! রোগবিশেষে মুত্রের সহিত নির্গত হয়। ইহা হইতে 
রোযোফম্ , আইওডোকফন্ম, প্রভৃতি প্রম্নোজনীয় উষধ প্রস্তত হইয়। থাকে । কাঠের 

গুতা রুদ্ধ পারে রাখিয়া উত্তাপ সংযোগে চোয়াইলে (1069000%2 [01301119- 

চা ০6 0০) এসিটিক এপিড.১ মিথিল্ এল্কছল্, ক্রিয়োজোট প্রভৃতি 

পঞাির সহিত এসিটোন্ও নির্গীত হয়! আইসে। কীটোন্ যৌগিকন্দিগের মধ্যে 
00 চ্িছকপদার্থ বিদ্তমান থাঁকে। ইহাই এই প্রবীর 01858 ঢা0]])। 

ক্যানলিযম্ বা .বেরিয়ম্ এসিটেটু অতাধিক উত্তাপ সংযোগে বিশ্লিউ হইর! 
গসটোন উৎপাদন করে। 

৬। উইথ শ্রেনী (009 )1--দুইটা হাইড্রো-কার্বন্ রেডিকাল্ 
এক পরমাণু অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়্। এই শ্রেণীর যৌগিক 'প্রপ্তত হয়, 

যথ।--মঞ্গিল্ ঈথর্ 0050150) ইখিল্ ঈথর্ ৫9175091750 ইত্যাদি। 
ইছার। বিতির এল্কহুল্ হইতে উগ্র সল্ফিউরিক্ এসিড. সংযোগে তাপ প্রয়োগ 

দ্বার! প্রস্তুত হইয়া থাকে । ধর্ম সম্বন্ধে ইহারা এলকহুল্ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ।, 

 এ। হালস্মেড, ন্যৌপিক্ষ শ্রেণী (িঞ100 ৫৩ 
0555 )।--বিভিম্ এল্কহলের সহিত হাইড্রোক্লোরিক্, হাইড্রোরোমিক বা 

হাইড্রিয়ডিক এসিড. মিলিত হুইয়া এই শ্রেণীর যৌগিক উৎপর হয়। হাইড়ে” 

কার্ধন্ দিগের দছিত ক্লোরিণ, বা ব্রোমিন্ মিলিত হইলে ৪ এই সকল পদার্থ প্রস্তুত 

হইঞ থাকে, বথা--0847-015-021501+ 1001) ছাথল্ এল্কহলের 

সহিত হাইভোক্লোরিক্ এসিড, মিলিত হইলে হাইভ্রোক্লোরিক্ এসিডের ক্লোরিণ, 

এল্ক হলের মধাস্থিত হাইডকঝ্সিলের স্থান অধিকার করিয়া ইথিল্ ক্লোরাইড. নামক, 
বৌগ্সিক-ও জল উৎপাদন, করে, যথা--097ি5 লে 0৮ চ01-505 ঘ্রুচ 0177 250। 
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৮। এগ্টাল্ ওলী (58৩5 ০৮ নিচ] আও )1কোন 
অর্গানিক্ বা ইন্র্গানিক্ এনিড. এলুকছলের সহিত মিলিত হইলে এই জাতীর 
জাব্ণ গ্রস্তত হয়। হহাদিগের উদাহরণ পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার! গুগন্ধ" 

যুক্ত, উদ্ধায়ী (৬০18115) তবল পদার্থ। ইহার! নানাধিধ ফলের মধ্যে 

অবস্থিতি করিয়। উহাদিগের গুগন্ধ উৎপাদন করে। অধুন৷ পরীক্গাগারে এই 

সকল পদার্থ কৃত্রিম উপাগ্জে বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। কষ্িক পটাস্ ঝা) ' 

লোডার দ্রাবণের সহিত মিশ্রত করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে ইহাঁদিগের 

মধ্যস্থিত এসিড. পৃথক্ হুইন্। পটাস্ বা সোডার সহিত মিলিত হয় এবং এল্রুকল্ 

পৃথক্ হইয়। পড়ে। এই ক্রিয়াকে ইংরাজীতে হাইডলিসিস্ (75701910918 ) 

কহে। চব্বির মধ্যে এহরপ ক্রিয়া উপস্থিত হহলে উহাকে সাপনাফকেলন্ 

(১8001800260 কহে । চার্ব (280) হইতে সাবান প্রস্ত তক রণ-প্রক্রিয়। 

হাহদ্রলিসিস্ ঝা সাপনিফিকেলনের উত্তম উদাহ্ণ। গ্রিপেরিন নামক এলক- 

হলের সহিত ট্রিয়ারিক্, ওলিকৃ, পামিটিক্ প্রভৃতি ফাটি এনিড. মিলিত হুইয়। চর্বি 

ব৷ ফ্যাট (78) প্রস্তুত করে, সুতর!ং ফ্যাট একটী এগার (1৪01) 
ফ্যাটের সত কষ্টিক্ পটাস্ বা দোভ।র দ্রাবণ একত্রে মিশ্রও করিয়া ফ্টাইলে 

হাইড্রলিসিস্*বা সাপনিফকেদন্ ক্রিয়। দ্বারা ফ্যাট বিষ্ট হয়৷ গিসোরন্ ও ফ্যাটি 

এমিভগুলিতে পৃথক্ হইয়া! পড়ে । ফ্যাটি এসিড. গু'ল পটান্ বা সোডার সহিত 

মিলিত হই নএম (5০00 5০91) ) বা কঠিন (11910 5০৪০) পাবান প্রস্তুত 

করে এবং |গ্লসেরিন্ পৃথক হুইয়। দ্রাবণ মধ্যে অবান্থতি করে। এষ্টার ওলি 
জলের সহিত উত্তপ্ত হইলেও এল্কহল্ ও এসিডে পৃথক্ হুইর! ট কিন্ত গর 

উচ্ছার৷ পুনমিলিত হয়। 

৯। গ্রহ্মাইন্দ শ্রেনী (817063 )1--এমোনিয়ার হাইদ্রোজেৰের 
স্থান এক বা! ততোধিক হাইড্রো-কার্বম্ রেডিকাল্ ছার! অধিরূত হই যে লক্ষল 

যৌগিক প্রন্তত হয়, তাহাদিগকে এসাইন্ কহে? বথা--মিথিল্ এমাইন্ (01১91- 

৪00৩১ 17501555 হাঁথল এমাইন্ (0০151908109 খৈ71502575-), 

ইত]াদি। হছার। প্রাইমারি, সেকেণ্ডারি ও টার্সয়ারি এই তিন শ্রেণীতে 

বিভক্ঞ। ইহাদিগের ধর্ম জলেকট! এনোনগ্লার মত। হহাদিশের এধো 23 

চিক 01895 £০০7 থাক্ষে । 
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১০। এসাইভ. প্েনী (40163 )।--এমোনিয়ার হাইডো- 
জেনের স্থান কোন এসিড. রেডিকালের দ্বার! অধিকৃত হইলে এই শ্রেণীর যৌগিক 

প্রস্তুত হয়। এসিটামাইভ্ (40662100109, 02750. ), ইউরিয়া বা 

কার্বামাইড (00789. 07 02109210109, [ঘন ৪. 500) প্রভৃতি এক 

একটী এমাইভ. যৌগিক। ইছাদিগের মধ্যে ষে খন চিহ্ক পদার্থ (01853 

£:০৪ ) থাকে, তাহাকে এমিডোজেন্ ( 4১091009691 £০এ০ ) কহে। 

১৯১ । ক্চাক্েরধাহাইফ্ড্রেউ. শ্রেী (081001)9 019863) ।--এই 

জাতীয় পদার্থ উদ্ভিদের মধ্যে অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেতসার 

(56510), শর্কর। (406819), সেলিউলোজ্ (08111096), গঁদ (001) প্রভৃতি 

বিভির জাতীয় পদার্থ উদ্ভিজ্জ কার্ববোহাইডেটের অন্তগত। জীৰ দেহের মধ্োও 

কতিপয় কার্কোহাইট্রেটু অবস্থিতি করে। যকৃতের ধ্যস্থিত প্লাইকোজেন্ 

(215 ০০8677) নামক পদার্থ এবং ছুগ্ধের অন্ততর উপাদান হগ্ধশর্করা (1011-$ 

5081) ইছার উত্তম উদ্দাহরণ স্থল। ইহার! সাধারণতঃ মনো-া কাাইভ. (0101০- 

5৪৫01:81109),' ডাই-নাকারাইড, (101-58001)97105) এখং পলি-সাঁকারাঁইভড 

(০919-8800178719৩) নামক তিনটা শ্রেণীতে বিভজ্ঞ হইয়া! থাকে । দ্রাক্ষা-শর্করা, 

ফল-শর্করা প্রভৃতি এক একটী মনো"সাকারাইভ. ) ইক্ষু-শর্করা, ছুদ্ধ-শর্করা, যব- 

শর্কর! প্রভৃতি এক একটা ভাই.সাকারাইড. এবং শ্বেতসার, সেলিউগোজ, গ্রতৃতি 

পদার্থ এক একটী পলি-লাকারাইড.। শর্করা-জাতীয় পদার্থ জলে সহজে দ্রবণীয় 

কিন্তু শ্বেতসার, নেলিউলোজ- প্রভৃতি পদার্থ জলে দ্রবণীয় নহে । শ্বেতসার উ্ণ 

জলে দ্রব হইয়া এক প্রকার আঠাল মণ্ড প্রস্তুত করে। ইহাদিগের মধ্যে ৬ অথব। 

ঙ্এর গুণিতক (001016) যে কোন সংখ্যক কার্বনের পরমাণু বিগ্ধমান থাকে, 

হথা-ভ্াক্ষা-শর্কর! 067,505, ইঙ্ষু-শর্করা 0:275901$1 ইহাদিগের 

'অধ্যন্থিত হাইডে 1ীজেন্ ও অক্সিজেন, জলের মধ্যে উহার! যে পরিমাণে মিলিত 

থাকে, সেই পরিমাণে অবস্থিতি করে অর্থাৎ প্রত্যেক ছুই পরমাণু হাইড্যোজেনের 

সহ্তি এক পরমাণু অক্সিজেন্ মিলিত থাকিতে দেখ! বার। 

৯২২ 1 লি, ,হ্কোতাহভ. শে্পী (01000581099) ।--এই সকল 

পর্দার্ঘ' উত্তিদ্ হুইতে প্রাপ্ত হওয়। বায়। সালিনিন্ (5911010), ডিজিটালিন্ 

(001819118) গ্রত্ৃতি পদার্থ এক একটা ননকোসাইড.। ইহা জল-দিশ্রিত 
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ইনর্গানিক দ্রাবকের সহিত উত্তপ্ত হইলে বিশ্রিষ্ট হইয়া গ্লকোজ, (0100036) 

নামক শর্কর! উৎপাদন করে। এই জাতীয় কতিপয় পদার্থ গষধের জন্য ব্যবহৃত 

হয়। কতিপয় গ্রকোপসাইড. বিষধন্থাক্রাস্ত। 

এল্ক্রিউন্মিনস্সরেডং হা প্রোটীন্ন্ স্লেশী (45007100133 
07 [9809103)।--এই জাতীয় পদার্থের মধ্যে কার্বন্, হাইডেজেন্। নাইট্রোজেন, 
অন্সিজেন্ ও গন্ধক বিদ্যমান থাকে। ইহারা জলের সহিত মিশ্রিত থাকিলে 

সহজেই বিকৃত (10020110590) হইয়া যার়। ইছাদ্িগকে দানাযুক্ত 
(01590911179) অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা জীবদেহের [বিবিধ 

উপাদান ও তত্র ([153099) মধ্যে এবং উদ্ভিদের কোষের (0911) মধ্যে অবস্থিতি 

করে। ডিছ্বের শ্বেতাংশ, রজ্জের মধ্যস্থিত [সিরাম্ এল্বিউমিন (3০100 
৪10110910), মাংসের মধ্যস্থিত মায়োসিন (015০95০10), দালের মধ্যস্থিত 

লেগুমিন্ (1,580701), হুদ্ধের মধ্যস্থিত কেন্ত্িন (০89610), গমের মধ্যস্থিত 

ম্নটেন্ (010061) প্রভৃতি এক একটা প্রাটান্ পদার্থ । 

১৪ । এক্ালস্ত্রেভং স্পেপী (21919109)।--ইহারা এক 
একটা অর্গান্কি বেস্ (91281710089) ) এমোনিয়ার ম্যায় বিভিন্ন দ্রাবকের 

সহিত মিলিত হইয়। নানাবিধ লবণ প্রস্তুত করে। উদ্ভিজ্জগতে ইহারা লাধারণতঃ 

উৎপন্ন হইয়া! থাকে । অহিফেন হইতে মঞ্রিন্, কু'চল! বাঁচ হইতে ট্িকৃনিন্ ও 
ক্রুলিন্। বেলেডোনার পাতা! হইতে এট্রোপিন্, কফি বীজ হইতে কেফিন্, 
একোনাইটের শিকড় হইতে একো নিটিন্, দিক্কোন। বৃক্ষের ছাল হইতে ক্কুইনিন্ 

প্রভৃতি বিবিধ এন্কালয়েড, প্রস্তুত হইয়া থাকে । ইহার্দগকে আমরা 

উত্তিজ্জ উপক্ষার ড2902)19 ৪1/910105) বলিব, কারণ ইহার! ঈষৎ ক্ষার- 

প্রতিজিরা সম্পরন (410581109) এবং এইজন্ত ইহাদদিগের নাম এল্কালয়েড, 

(41/51010) হইন্বাছে। ইহারা প্রায় আম্বাদনে তিক্ত । ইহা্দিগের মধ্যে 

অনেকগুলি বিষধর্্াক্রান্ত (20150710105) হইলেও অল্প মাত্রায় ওবধন্ধপে ব্যবস্থত 

হয়। ইহাদিগের প্রকৃতি অনেকাংশে টাসিয়ারি এমাইন্জের (061081% 

81001758) অনুরূপ । জীবদেহের উপাদানের মধ্যে সময়ে সময়ে এক প্রকার" 

বিষান্ত এন্ালয়েড উৎপন্ন ছইতে দেখ। যায়? ইংরাজীতে ইহাদিগকে টোমে» 
(99020591095) কহে। 



ছিতীয় পরিচ্ছেদ । 

--)১%১(-- 

এল্কহল্ € 4১1০0918913 )। 

লুরা-সার (50851 81909105507) 

দ্রাক্ষা-শর্করা (0809 9069৮ ) হইতে উৎসেচন-প্রক্রিস্গা (07011710170- 

[1010 ) দ্বারা স্ুর। উৎপন্ন হইয়া থাকে ; এই উতসেচন সাধারণতঃ স্ুরোৎসেচন 

( ড115005 চ11)5107080100 ) নামে অভিহিত। যব অস্কুরিত হহলে তন্মধ্যে 

ডায়াষ্টেজ, নামক এক প্রকার [কি পদার্থ (36:7500) উৎপন্ন হয়। ইহা দ্বারা 
ববের মধ্যস্থত শ্বেতলার মণ্ট, সুগার্ নামক এক প্রকার শর্করার পরিণত হর 
এবং উহার উৎসেচন দ্বারাও স্ুুর। উৎপন্ন হর । ঈষ্টট (০৪5৮) নামক 

এক প্রকার নিয়্তম শ্রেণীর উত্ভিজ্জ পদার্থ ছানা ড্রাক্ষা-শর্করার এই ক্রিম! 

সাধিত হয় এবং ইহার ফল স্বরূপ দ্রাক্ষা-শর্করা, কার্ধনিক এপিভ. গ্যাস্ 

ও সু্নায় পরিণত হয় । স্ুরোৎসেচনব্য তীত অগ্ত নানাবিধ পদার্থে ভিন্ন প্রকার 

উৎমেচন হইন্ন। থাকে । ছুদ্ধের মধ্যে উতনেচন উপাস্থত হইলে উহা শছড়ির।” 

এই উৎপেচন ল্যাক্টিক এসিড, উৎসেচন (18000 8010 1811091- 

9097) নামে পরিচিত। এইরূপে সুরার ক্ষীণ ভ্রাবণ মধ্যে উৎসেচন 

উপস্থিত হইয়। উহাকে এপিটিক এমিডে পরিণত করে? ইহাকে এসিটিক্ 

এলিড. উৎস্চেন (49980 8010 117000900)-) কহে । সকল 

প্রকার উৎসেচনই ভিন্ন ভিন্ন নিম্নতম শ্রেণীর উত্ভিজ্জ পনার্থ দ্বারা সংসাধিত হয়। 

যে সকল পদার্থ উৎসেচন-ক্রিয়া উৎপাদন করে, তাহাদিগকে ক্কিথথ পদার্থ 

( £9701570) কহে। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি জাবিত (যেমন ঈষ্ট, প্রভৃতি), 

, অপয়গুলি উদ্িজ্জ বা" প্রাণি পদার্থ হইলেও জীঁবত পদার্থ নহে (যেমন 

_ভাগ্নাষ্টেজ, পেগ্সিন্ ইত্যাদি )। ইহারা পদার্থ-বিশেষের সহিত মিলিত হইলে 

তন্মধ্যে উৎসেচল-ক্রিযা উৎপন্ন হইয়। উক্ত পন্দার্থ বিন হয় এখং চিত 

বিশিষ্ট বিভিন্ন পদার্থ উৎপাদন করে। 



এল্কহল্।. * ৩৯১ 

বব তওুল, আলু প্রভৃতি যে সকল পদার্থে শ্বেতসার ৫6 9210)) ) আছে, 

তাছার।, জলের সহিত মিশ্রিত হইলে ডারাষ্টেজ. (101850939 ) নামক কিথ পদার্থ 

সংযোগে তন্মধ্যে উৎসেচন ক্রিয়। উপস্থিত হইয়। দ্রাক্ষা-শর্করার সাক এক প্রকার 

শর্করা ( 1)63:956 ) উৎপন্ন হয়। এই দ্রাক্ষা-শর্কর! মিশ্রিত দ্রাবণে ঈষ্, যোগ 

করিলে অথবা বায়ু-মধ্যে উদ কিছুক্ষণ থাকিতে (বায়ু মধ্যে ঈষউ, ভাসমান 

থাকে) তন্মধ্যে উৎমেচপ-ত্রিয়া। উপস্থিত হয় এবং উপাদান ভেদে বিভিন্ন ' 

প্রকারের আসন ( 911১০) প্রস্তুত হইয়া থাকে । আসবকে. চোয়াইলে যে 

জল-মিশ্রিত স্বর! নির্গত হর। তাহাকে উগ্র-সুরা (41091009011) কহে। 

তওলোৎপন্ন আসব হইতে যে উগ্র-স্থরা প্রস্তত হয়, তাহাকে আরক (87808 ) 

কহে, এ দেশে ইহ। *ধেনে! মদ” নামে পরিচিত | তাড়ি চোলাই করিলে ষে 

উগ্র-স্থুরা উৎপন্ন হয়, তাহাকেও “আরকৃ* কহে । এইরূপে অস্কুরিত ষব হইতে 

হুইস্কি (11197 ?, গুড় হইতে রম্ (চ২010), যব ও জুনিপার্ ফল (00106) 

হইতে জিন্ (0110. ) এবং ভ্রাক্ষা। (01569 ) হইতে ব্রাঙ্ডি €(018709 ) প্রস্তুত 

হইয়া থাকে | বিহার প্রদেশে মহুয়া ফল হইতে মন্য়া মদ প্রত্তত হয়। 
গুড় ব| ইন্ষুশর্করা বিশুদ্ধ ঈষ্ট সংযোগে উৎসেচিত হইয়। এল্কহুল্ উৎ- 

পার্দন করে না। অবিশুদ্ধ ঈংষ্টর মধ্যে জন্য এক প্রকার উতসেচক পদার্থ 

বিদ্কমান থাকে । উহা প্রথমতঃ ইক্ষশর্করাকে দ্রাক্ষা-দর্করায় পরিণত করে) 

পরে ঈষ্ট, দংযোগে উঠা এল্কহলে পরিণত হয়। ইক্ষু-শর্কর। জলমিশ্রিত 
সল্ফিউরিকু বা হাঁইডোক্লোরিক্ এসিডের দ্রাবণ সংযোগে উত্তপ্ত হইলে উহ! 

্রাক্ষা-শর্করা ও ফল-শর্করায় পরিণত হয়; পরে উহাতে ঈষ্ট, সংযোগ করলে 

এল্কহল্ উৎপন্ন হয়। 

উগ্র-স্থুরা বারম্বার চোয়াইলে যে তরল পদার্থ নির্গত হয়, তাহাতে শতকর! 

৯* ভাগ নির্জল সুরা-সার (49501015 ৪100101 ) এবং ১০ ভাগ জল থাকে; 

ইহাই শোধিত-প্রর! ( [90169]. 91810) নামে পরিচিত। 

শৌধিত-ম্ুবীকে ষতবারই চোলাই কর যাউক না.কেন, উহ! হইতে সমস্ত 

জল একেবারে পুথক্ করা বায় না) বছুবার চোলাই কর্ণের পরেও চোয়ান, 

পদার্থে .কিয়ৎপরিমাণ জল থাকিয়! বায়। শোধিত"নুরা হইতে জলীর ভাগ 

, একেবারে দূর করিতে হইলে উহার লছিত কার্ববনেট অফ, পটাশ, ও ক্লোরাইড. 



৩৯২ ৭ রসায়ন-সুপ্র । 

অফ. ক্যাল্পিয়ম নামক জল-শোধক পদার্থ মিশ্রিত করিয়া পুনরায় চোলাই 

করিতে হয় এবং এই উপায়ে নির্জগ শুযা-সার (405019006 21001101) গ্রস্ত 
হইয়! থাকে। 

আআল্দঞপ শু লম্সস--নির্জল সুরা-সার বর্ণহীন, অতি তরল ও 'উদ্বেয 

পদার্থ; ইহার গন্ধ উগ্র অথচ মিষ্ট এবং ইহ। আস্বাদনে তীব্র। জলের সহিত 
তুলপায় 0০ তাপ-মাত্রায় ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব (909০150 £৪%1 ) 

৮৯৬২৫ ? জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১ অঙ্ক দ্বার নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। 

ইতিপূর্ব্বে কোন উপায়েই স্তুরাকে কঠিন অবস্থায় পরিণত করিতে পারা যায় 
নাই, কিন্তু সম্প্রতি অত্যধিক শৈত্য সংযোগে (-১৩০৫০০) ইহা! তরল হইতে 

কঠিন অবস্থায় আনীত হইয়াছে । ইহা ৭৮৪০ তাপ-মাত্রায় ফুটিতে থাকে। 

সুর! অতি সহজ-দাহা পদার্থ অগ্জি সংযোগে ঈষৎ হরিদ্রাবণ অনৃশ্রপ্রায় শিখা 
বিস্তার করিয়া জলিতে থাকে; এই শিখর উপর একখণও্ড কাচ ধারণ করিলে 

উদ্থাতে প্ভুষা” পড়ে ন।। ইহা একটা প্রধান জলশোধক পধার্থ;) সহজেই 

জলের সহিত যে কোন পরিমাণে মিলিত হয়। বুক্ষ-নিরধ্যাস ( [93109 ), 

উত্তিজ্জ-উপক্ষার (4১110910105 ), গন্ধোৎপাদক তৈল ( £5967)19] ০115 ), 

নানাবিধ লবণ ও কতিপয় গ্যাস সুরা-সারে সহজেই দ্বেৰ হয়। সুরা অক্সিজেনের 

সহিত নিলিত হইলে প্রথমতঃ এল্ডিহাইভ. (41461)596 ) নামক পদার্থে এবং 

পরে এসিটিক এসিডে পরিণত হয়। 

শোধিত-মুরার ন্বরূপ ও ধর্ধু প্রায় নির্ণ সুরা-মারের অনু্ধপ। 
ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে নিজ্জল স্ুুরা-সারের আপেক্ষিক গুরুত্ব 

৮০৬২৫) কিন্তু উহার সহিত জণ মিশ্রিত থাকিণে জলের পরিমাণ অনুসারে 
আপেক্ষিক গুরুত্বের ন্নাধিক্য হইয়। থাকে) জলের পরিমাণ (ধক হুইলে 
আপেক্ষিক গুরুত্বের আধিক্য হয়। আপেক্ষিক গুরুত্ব নিণণীত হুইয়। স্ুরা- 

মিশ্রিত পদার্থে নির্জল স্থরা-সারের পরিমাণ নিরূপিত হইয়া থাকে । হাইড়- 
মিটার্ (7 0:905666:) নামক যন্ত্র বারা এই আপেক্ষিক গুরুত্ব নিণাত হয়। 

এই যস্তরটা কাঁচ-নির্মিত ও ইহার নিম গ্রদেশ বর্ত,লাকার.ঃ বর্তলের উপরিভাগে 

একটী কাচদণ্ড সংযুক্ত থাকে । এই দণ্ডের উপর ১ হইতে নিম্নতর কতকগুলি 

দশমিক সংখ্যা অন্কত থাকে। বর্তলটীর কিয়দংশ পারদ দ্বারা পূর্ণ থাকে। 
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এই যা সুরার ন্যায় জল অপেক্ষ|! লঘু কোন তরল পদার্থের মধ্যে ছাদ্ধিয়। খে 
বর্ত লটী ডুবিয়া যায় কিন্তু দণ্ডের কিয়দংশ লষমানভাবে ভামিতে থাকে । দরের 
যে অঙ্কে উক্ত তরল পদার্থের উপরিভাগ স্পৃঃ হয়, তাহাই উহার আপেক্ষিক 

গুরুত্ব বলিয়া নিদ্দি্ হইয়। থাকে । 

সবার সহিত জগ মিশ্রিত থাকিলে উহার আপেক্ষিক গুরুত্বের প্রভেদে 

তন্মধ্যে সুঝ-সারের পরিমাণের গ্রভেদ হইরা থাকে; ইহ! পরীক্ষা ছার] নির্ণাত 

হইক্স! একটী তালিক! প্রস্তত হইয়াছে। হাইড।মিটার্ যন্ত্র বারা সুরামিশ্রিত 

দ্রাবণের আপেক্ষিক গুক্ত্ব নির্ণাত হয় এবং তালিকানিন্দি্ সংখ্য| বারা তন্মধ্যে 
কত নিষ্জল স্থরা-স।র আছে, তাহার পরিমাণ অবগত হইতে পার1 যায়। 

হাইদ্রমিটার্ ব্যতীত আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণের জন্ত আর এক প্রকার 

যন্ত্র ব্যবহৃত হয়; তাহ। স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি বটল্ (3090180 £1৪%1 1১০০৩) 

নামে অভিহিত । এই সকল বোতলে সচরাচর ১৫৪০০ তাপ-মাত্র-ভুত্ত ২৫, 
৫০ বা ১০০ ঘন সের্টিমিটার্ (00010 ০1101006661) জল ধরে। ইহাগিগের 
গঠন কাচ-কুপী স্থায়। যে তরল পদার্থে কত পরিমাণ নির্জন স্বরা-নার আছে 
নির্দেশ করিতে হইবে, তাহ।কে বরফ সংযোগে ১৫'৫*০ তাপ-মাত্রায় গতর 
করিয়! উক্ত বোতলের মধ্যে নি্দি্ দাগ পর্বান্ত ঢালিয়া দিয়! কাঁচের ছিপি বদ্ধ 
করিয়। দিতে হইবে। কিয়ৎক্ষণ পরে এই বোতল ওজন করিয়া উক্ত ওজন 
লিখিয়৷ রাখিতে হইবে। পরে এ পরিমাণ চোলাই কর। জল ( 1015881120 

৬৪6) ১৫৫০০ তাপ-মাত্রার শীতল করিয়। এ বোতলের মধ্যে রাখিয়া ওজন 
করিতে হইবে এবং জলের ওজনের সংখ্যা দ্বার! পূর্বোক্ত সুর/-লারর ওজনের 

সংখ্যাকে ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে, তাহাই উক্ত পরীক্ষাধীন শ্ুর।-সার- 

মিশ্রিত তবুল পদার্থের আপেক্ষক ডুরত্ব। এক্ষণে এর আপেক্ষিক গুরুত্বের 

সংখ্যা তালিকার সাহত মিলাইয়। লইলে উক্ত পদার্থের মধ্যে কত হুর-সার আছে, 

তাহা সহজেই স্থির করা যাইবে। রি 

গভর্ণমেন্ট, কর্তৃক আদব, উগ্র-স্থুর! ও হর।-মিশ্রিত 'অন্তান্ত পদার্থের উপর. 
শুক (195 ) স্থাপিত আছে । নির্জল স্থরা-সারের পরিম।ণ অনুসারে এই শুদ্ধ 

কম বেশী হইয়া থাকে। আবকারা বিভাগে প্র কম্পরিটু (7096 30116), 
নামক যে অল-মিশ্রত নুরা-দ্রাবণ শুক্ক শিদ্ধীরণের নিনত্ত আদর্শ মাপরূপে গৃহীত 

৫৩ 
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হন, তাঁছাতে শতকরা ৫৯৮ ভাগ ওজনের নিষ্জাল নুরা-সাঁর ও ৪৯'২ ভাগ ওজনে 

উল থাকে । য়া মিশ্রিত যে কোন পদার্থে কত ভাগ গ্রুফ.স্পিরিট আছে, তাহাই 

নিয় করিয়া উহায় উপর শুদ্ধ স্থাপন করা হয়। প্রুফ ম্পিরিটে যে পরিমাণ 

নির্জল স্ুরা-দার থাকে, পরীক্ষাধীন পদার্থে তদপেক্ষা ন্যুন পরিষাণ নিজ 
সুরা-সার থাকিলে উহা! অগ্তর্-প্রুফ, ( [00৫01-0:00) এবং অধিক পরিমাণ 

থাকিলে উক্ত পদার্থ ওভর্-প্রুফ, (0৮1-010০0) নামে অভিহিত হয়। 

গুরার সহিত মানাবিধ বৃষ্ষ-নির্ধ্যাস মিশ্রিত হইয়া ভালিস (ড810130)) 
প্রভৃতি শিল্প-ব্যবহার্ধ্য পদার্থ প্রস্তত হম! মগ্য এবং সুরা-মিশ্রিত অপরাপর 

ওধের স্যার ভানিস্ প্রভৃতি পদার্থের উপর শুষ্ক স্থাপিত হইলে উহার! এত মহার্ঘ 
হইত যে সাঁধারণের পক্ষে ছপ্রাপ্য হইয়া উঠিত। একারণ গভর্ণমেণ্টের আঁদেশে 

নিথিবেটেড, শ্পিতিট (01000518100 50110) নামক পুন্ধরহিত এক গ্রকার 

সরু! শিল্পকাধ্যে বাহারের নিমিত্ত অল্প দামে বাজারে বিক্রীত হয়। ইহা 

শোধিত-নুরা ও মিথিল্ এল্কহল্ (71661 21001:01 ০: ডা০০৪ 97170) 

নামক অপর এক গ্রকার সুরার মিঅণে উৎপন্ন । মিথিল্ এল্কহল্ হুর্ণন্ধাযুক্ত ) 
শোধিত-নুরা! শিল্পকার্ষ্র নিমিত্ত অবাঁধে বিক্রীত' হইলে পাছে লোকে পানার্থে 

উদ্ধা ব্যবহার করে, এই জন্য উহার সহিত হুরগন্যুক্ত মথিল্ এল্কহল্ মিশ্রিত করিয়। 

উহাকে পানের অনুপযোগী কর! হয়, অর্চ এরূপ মিশ্রণে শিল্পকার্ষে। উহাধিগের 

বাধহাকের কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সাধিত হয় না। এদেশে মিথিল্ এল্কহলের 

পরিবর্তে কাউচিসিন্ (08০9601010109 ) নামক ছুরগন্ধঘুক তরল পদার্থ ব্যবহ্বত 

হইয়! থাকে । রবগ্ (17019 10991) উত্তাপ,নংযোগে চোয়ান হইলে এই 

পদার্থ নির্মত হয়। 

পুর্ধ্বে যে আদবের বিষয় উল্লেখ কর! গরাছে তন্মধ্যে শেরি, শ্তাম্পেন্, পোর্ট, 
ও ক্লারেট, গুঁধধ ও পাঁন এই উভয়বিধ উদ্দেস্তে ব্যবহৃত হয় । পোর্টে শতকর! 

১৫ হইতে ২০, শেরিতে ১৬ ,ক্লযারেটে ৯ এবং হ্বাম্পেনে ১০ হইতে ১৩ ভাগ 

নির্জাল নুরী-সার বি্বামান থাকে । শেরি এবং অরেঞ্জ ওয়াইন্ নামক আর এক 
প্রকীর আদব ফার্মাকোপিয়ার “ওয়াইন্* নামক ওুধধগুলি প্রস্তত করিবার 
নিথিতত ব্যবত হয়। 

উগ্র-স্থরার (41360691716) মধ্যে প্রধানতঃ ব্রার্ডি (1319170$ ))' 
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ছইস্কি ( ড/11510 ), জিন্ ( 010.) ও রম্ (13010 ) ওধধ ও পানার্থে ব্যবহৃত 
হয়। ত্রাণ রম্, দিন এবং হুইস্কতে শতকর! ৪* হইতে ৫* পর্যন্ত নির্জল 
স্থরা-সাঁর বিস্কনান থাকে-। 

আনব ও উগ্র-নর| ব্যতীত মন্টলিকার্ (14516110907) নামক ষব হইতে 
উৎপন্ন অপর এক প্রকার উংসেচিত পদার্থ সচরাচর পানার্থ ব্যবত হয়। যব 
হইতে অঙ্কুর নির্গত হইলে উহা৷ জলে দিদ্ধ করিয়। অনাবৃত অবস্থার রাখিলে উক্ত 

পদার্থে স্ুরোৎসেচন-ক্রিয়া উপঞ্থিত হইর! সুর উৎপন্ন হয়। এল (19), 

বিয়ার (7৩9) ও পোর্টার (0169: ) এক একটী মণ্টপিকার। এই 

ভ্রিবিধ পদার্থই অস্কুরিত যব হইতে প্রস্তত হইয়। থাকে, কেবল প্রস্তত-করণ* 

প্রণালীভেদে ইহাদিগের বর্ণ বিভিন্ন হয়। বিষারে শতকরা! ৪ বা & ভাগ নির্জল 

সুর।-সার থাকে এবং উহার সাহত হপ. (7100) মিশ্রিত কর! হয় বগিরা উহ 

আম্বাদনে তিক্ত । মল্টলিকার্ সমূহ বোতলে পুরিবার পরেও উহাদ্দিগের মধ্যে 

উৎমেচন-ক্রিয়। সাধিত হয়, সুতরাং বোতলের মধ্যে কার্বনিক্ এন্ড.গ্যাস্ 

উৎপন্ন হয় ) এজগ্ঠ বিয়ারের বোতল খুললে অতাস্ত ফেনা বাহির হইয়া থাকে। 
আমাদিগের দেশে তাল ও খেজুর রম উৎসেচিত করিয়। *তাড়ি” নামক 

মাদক দ্রব্য প্রস্তুত হয়; ইহা ইত্তর লোকে প্রচুর পরিমাণে পান করি! থাকে। 
মহুয়! বৃক্ষেয় ফুল হইতে প্মহুয় মদ” নামক এক প্রকার উগ্র-নুরা প্রস্তুত হয়, 

ইহাও পানার্থে থে পরিমাণে ব্ব্যত হইয়। থাকে। 
স্থরা-সারের সহিত সোডিযম্ ভাইক্রোমেট ও উগ্র সল্ফিউরিকু এসিড. 

মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্রগ্জোগ করিলে এপিটান্ডি্বাইভ, (4০95105170০) 

নামক সুগন্ধযুক্ত পদার্থ বাম্পাকারে নির্গত হই! আসে। ইহা একটী বর্ণহীন 

তরল পদার্থ, জলে ভ্রবণীয় এবং অন্য পদার্থ হইতে সহজে অক্সিজেন আকর্ষণ 
করি! লয়? এজন্ত ইহা একটা উৎরষ্ট অক্সিজেন্-গ্রাহক পদার্থ (8:5৫0178 
৪876) ইহ! অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইলে এপিটিক্ এসিড, প্রস্তুত হয়। 

এমোনিয়া, হাইড্রদায়ানিক্ এপিড. প্রভৃতি কতিপয় €ষাগিকের সহিত ইহা 
সরাম(র(01760119) মিলিত হুইয়। এডিটিভ, যৌগিক প্রস্তত করে। লিল্ভার | 

নাইট্রেটের সহিত 'এমোনিয়া। ও «ই পদার্থ একত্রে উত্তপ্ত হইলে উজ্জল 
ধাতব রৌপ্য অধঃস্থ হয়। | ূ 



৩৯৬ * রসায়ন-সুত্র। 

এল্কহলের স্বরূগ নিরূপণ (70868 )। 

, ১) মলিব ডিক এসিড. (1401710 ৪00) ও উগ্র সল্ফিটরিক এদিড, একখানি 

ঘড়ির কাঁচের (0810) 01885) উপর একত্রে মিশ্রিত করিয়। উত্তাপ প্রয়োগ করতঃ উহাতে 

দ্রা-মিশ্রিত ত্রবণ যোগ করিলে উহ! নীলবর্ণ ধারণ করে। 

্ হ। হুরামিঙ্িত দ্রাবণে আইওডিনের দানা ও কষ্টিক পটাশ বা! সোডা যোগ করিয়া! 

'ঈধৎ উত্তাপ সংধোগে হতিগ্রার্ণ দানা-বিশিষ্ট আইওডোফর্ম্ (1000£0:0) নামক পদার্থ 

অধঃস্থ হয়। 

৩। এল্কহদ্ এসিটিক এসিডের নহিত উত্বপ হইলে স্থগন্ধযুক্ত ইথিল্ এসিটেট্ 

(76১91 ৫৪৪৫০) উৎপন্ন হয়। ইহার অপর নাঁম এসিটিক্ ইথর্ (40900 62707 )। 

মিথিল্ এল্কহল্ (01991 81001, 07907) 

কুদ্ধ-পাজরের মধ্যে উত্বাপ সংযোগে কাঠ চোয়াইলে (10)900০61%০ 

01501181107 01 ০০৫) অন্তান্ত পদার্থের সহিত ইহা! নির্গত হয়, এজন ইহা 

উড. ম্পিরিট ( ভ০০৭ 5217) নামে অভিহিত । | 

ইভ1 বর্ণহীন, উদ্দে। তীব্রগন্ধযুক্ত তরত পদার্থ; ইহা সুরার সভায় দাহা ও 

জলে দ্রবণীয়। পুর্বে যে মিথিলেটেড, ম্পিরিটের (1100751800 50170) 

'বিষয় ঝগিত হইয়াছে, তাহা ৯ ভাগ শোধিত-হুর! ১৯ ভাগ মিথিল এল্ক হল্ 

এবং অল্প পরিমাণ পেট্রোলিয়ম্ একে মিশ্রিত করিয়া গ্রস্তত হইয়া থাকে । 
মিথিল্ এল্কহল্ অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইলে প্রথমতঃ ফর্ম্দাজ্ডিহাইড. 

(77011721061)50৩ ) নামক তরল পদার্থ প্রস্তুত করে। মিথিল্ এল্কহলের 

বাপ লোহিতোত্রপ্ত প্রণাটিনম্ চূর্ণের (9002097 [1500010 ) উপর দিয়া 

প্রবাঞ্িত হইলে এই পদার্থ বাম্পাকারে উৎপন্ন হয়। ইহার জলমিশ্রিত দ্রাবণ 

ফর্মালিন্ ( হ0111211) ) নামে পরিচিত; ইহ!তে শতকরা ৪* ভাগ ফর্্মান্ডি- 

হাইড, থাকে | ইহ! উৎকৃষ্ট পচন-নিবারক পদার্থ। সংক্রামক রোগের বীজ 

নাশের জন্ত এবং পরীক্ষাগারে স্পেসিমেন্ (596০17787) কঠিন করিবার 
জন্ত ইহা! ব্যবন্ধত হয। কর্মান্ডিহাইড আক্মজেনের সহিত মিলিত হইয়! 
ঘা্িক এপিড. (5০100 ৪00) উৎপাদন করে। 



এমিল্ এল্কহল্। ৩১৭ 

এমিল্ এল্কহল্ (0751 /1901)01, ০580171075) 

আলু হইতে উৎপেচন প্প্রক্রিগ্না দ্বার! যে নর! প্রস্তুত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে 

এই পদার্থ অধিক পরিমাণে বিদ্বমান থাকে । ই€1 দাধারণতঃ ফিউসেল্ অয়েল 
( চী্3৪1 ০11) নামে পরিচিত। ইহ বর্ণহীন, তীব্র গন্ধযুক্ত তৈলবৎ তরল 

পদার্থ; ইহা এল্কহল্ ও ঈথরের সহিত সহজেই মিশ্রিত হয় কিত্ত জলের সহিত 

সামান্ত পরিমাণে মিশ্রিত হইয়! থাকে । উত্তাপ প্রয়োগে ইহ। উড়িয়া যায়। 

ইহ! একটা বিষাক্ত পদার্থ। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে হুইস্কি প্রভৃতি কতকগুলি 
মন্তের মধ্যে ইহ! অল্লাধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে? এরূপ মগ্ঘ অধিক দিন পান 

করিলে শরীরে বিষ লঙ্গণ প্রকাশ পান এবং স্বাস্থ্যের হানি হয়। 

মফ্িন্ প্রভৃতি কতিপয় উত্ভিজ্জ-উপক্ষীর এমিল্ এল্কহুলে দ্রবণী, এজন 

অহিফেম দ্বার! বিধাক্ত হইলে পাকস্থলী হইতে মর্ষিন্ পৃথক্ করিবার নিমিত্ত এই 
পদার্থ ব্যবহৃত হই থাকে । 



তৃতীয় পারিচ্ছেদ। 

জপ 2১ 

ইথিল্ এল্ক হল্ হইতে উৎপন্ন কতিপয় পদার্থ। 

ঈ (00১076%175 ] ০) 

ইথিল এল্কহুলু এবং উগ্র সল্ফিউরিক্ এলিভ. একত্রে মিশ্রিত করিয়| ১৪০ *০ 

তাপ-মাত্রার উত্তপ্ত করিয়া চোয়াইলে ঈথব্ প্রস্তত হয়। এই প্রক্রিয়াতে প্রথমতঃ 
সলুফিউরিক্ এপিড. এল্কহলের সহিত মিলিত হুইয়! ইথিল্ হাইড্রেজেন্ সল্ফেট্ 
বা সল্ফোভাইনিক্ এসিড, (১0100911010 2010) ও জল প্রস্বত করে। " 

পরে প্রথমোক্ত পদার্থ অপর এক অণু এল্কহলের সহিত মিলিত হইয়া ঈখর্ ও 
সল্ফিউরিক্ এপিড.উৎপাদন করে; সুতরাং ষে পরিমাণ সল্ফিউরিক্ এসিড. 

প্রথম গৃহীত হয়, তাহাদ্বারাই ক্রমাগত ঈথৰ্ প্রস্ততকরণ চলিতে থকে ; কেবল 

এল্কহল্ নৃতন করিয়। যোগ করিতে হয়। এই পণার্থ প্রস্তুত করিবার জন্ত 
এল্কহলের প্রিমাঁণ অধিক থাঁকা কর্তবা। | 

স্রব্দপ্ন ও ধিন্্স ।-ঈথর্ বর্ণহীন, অতি তরল ও উদ্বেম্ন পদার্থ; 
অনাবৃত অবস্থায় থাকিলে অতি শীগ্ উড়িয়া যায়। ইহ] মিষ্ট অথচ তীব্র গন্ধ ও 

আস্বাদন-বিশিষ্ট। অত্যধিক শৈত্য সংযোগে (-১২৯১০) ইহা কঠিন হইয়! 

যায়। ইহা! জলের সহিত মিশ্রিত হয় না ও জল অপেক্ষা লঘু । জলের সহিত 

আলোড়িত হইলে ঈথর্ উপরিভাগে স্তররূপে ভাসিতে থাকে এবং ঢালন বা অন্ত 

উপায়ে ইহাকে জল হইতে পৃথক করিতে পার! যায়। ইঈথব্ ৩৪৫০০ তাপ- 
মাত্রায় ফুটিতে থাকে । ইহা! মল্ফিউরিক্ ঈথর্ নামেও পরিচিত । 

ঈথর্ অতি সহজ-দাহ পদার্থ, একারণ ইহাকে অগ্নি সঙ্গিধানে অনাবৃত 
অবস্থায় রাখা উচিত নহে। ইথরের বাষ্প বাধুর সহিত মিশ্রিত হইলে একটা 

শ্ফোটন-শীল মিশ্র-গাস্ উৎপন্ন হয়। 

গ্রাঞ্ম সকল তৈলই ঈথরে দ্রবশীয্ন ; এতঘ্যতীত অধিকাংশ বৃক্ষ-নির্ধ্যান ও 



ক্লোরোফর্্ম, 1,. * ৩৯৯ 

উদ্তিজ্জ-উপক্ষার ঈথরে দ্রব হয়। আইওডিন্, ক্রোমিন, ফস্ফরস্ প্রভৃতি 
কতিপয় অধাতু-মূল-পদার্থও ঈথরে দ্রব হইয়া থাকে। 

অস্ত্র-চিকিৎদায় সংজ্ঞ। লোপ করিবার জন্ত রোগীকে পূর্ববে ঈথরের আদ্রাণ 
দেওয়া হইত; এক্ষণে ঈথরের পরিবর্তে ক্লোরোফরম্ প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত 

হইতেছে । তবে অবস্থ। বিশেষে ঈথবুও ব্যবহৃত হইয়। থাকে। 
কলোডিয়ন্ (001109101 ) নামক বাহ্ প্রয়োগের ওষধ প্রস্তত করিবার 

নিমিত্ত ঈথর্ ব্যবহৃত হয়; এতত্ক্যতীত কতিপয় টিংচার্ ও উত্তিজ্জ-উপক্ষার প্রস্তত 

করিবার নিমিত্তও ঈথরের আবশ্তক হয়। 

ক্লোরোকন্ম, (01810101017, 08013) 

অন্্র-চিকিৎসার ক্লোরোফরম্ রোগীর সংজ্ঞা লোপ করিবার জন্য প্রচুর 
পরিমাণে বাধ্হত হইয়া থাকে । 

ক্লোরোফর্ম আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে অস্ত্র-চিকিংদ। অতি ভয়াবহ ব্যাপার 

বলিয়া লোকের ধারণ। ছিল ; এক্ষণে রোগী ও চিকিৎদক উভয়েরই পক্ষে 

অন্ত্র-চিকিৎস। অতীব সুসাধ্য হইয়াছে। বস্ততঃ ক্লোরোফর্ম্ আবিষ্কারের পর 
হুইতে অন্ত্রচকিৎসার অভাবনীয় উদ্নতি সংসাধিত হইয়াছে। 

প্রশ্তত কল্প প্রপাজী--১। সচরাচর সুরার সহিত ব্লীচিং 
পাউডার্ মিশ্রিত করিয়। উত্তাপ সংযোগে চোলাই করিলে ক্লোরোফর্ম্ বাশ্পাকারে 

নির্গত হইপ্পা আইসে) ইহাকে শীতল করিলে তরলাকার ধারণ করে। সুরার 
পরিবর্তে এসিটো নও ব্যবহৃত হয়। 

২। মার্শগান্ (13551) 289) ও ক্লোরিণ, গ্যান আলোক সংযোগে 

মিলিত হইলে ক্লোরোকর্ম্ উৎপন্ন হয়। 

জ্বল্দগা ও ধিন্্স ।--ক্লোরোকর্ম্ বর্ণহীন, তীব্র অথচ িটগন্ধযকত, অতি 
তরল উদ্ছেয পদার্থ অনাবৃত অবস্থায় থকিলে অতি শীঘ্র বাম্পাকারে উড়িয়!, 

যাঁয়। ইহ! ৬:০০ তাপ মাত্রায় ফুটিতে থাকে । ইহা! জল অপেক্ষ। ভারী এবং 

জলের পহিত মিশ্রিত ন! হইয়। তদেশে স্তররূপে স্থিত হয়। পাছে ক্লৌরোফর্স্ 

উড়িয়া! যায় এন্ড বোতলের মধো ইহার সহিত জলমিশ্রিত করিয়। রাখা হয়) 



৪০৩৩ রা ৃ রপায়ন-সুত্র | 

জঙ্ উপরে ভাপিতে থাকে সুতরাং ক্লোরোফর্ম্ বাম্পাকারে জল ভে? করিয়! 

উঠিতে পারে না। ক্লোরোফর্ম অধিক পরিমাণে আপ্রাণ করিলে সংজ্ঞ। লোপ 
হয়, (রাগী অস্ত্রাধাত জনিত কোনরূপ বগ্ত্রণা অন্থভব করিতে পরে না, এজন্য 

ইহার আত্রাণে রোগীর মংজ্ঞ। লোপ করিয়। অস্ত্র চিকিৎস| কর! হয়। সাবধনের 
সহিত ব্যবহৃত হইলে ক্লোরোফর্ম্ দ্বার! কোনরূপ অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা! নাই, 

কিন্তু অসতর্ক হইয়। অত্তি ছুর্বল রোগীর প্রতি অতাধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিলে 

মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটিত হইতে পাবে ; ফলতঃ এরূপ ছূর্ঘটনা অতি বিরুল। 
ক্লোরোফর্ম্ জলে সামান্য পরিমাণে দ্রব হইয়। একোয়! ক্লোরোফর্ম্ (2১৫5 

0010:0001) নামক ওধধ প্রস্তত করে। নির্জল স্ররা-সার ও ঈথরে ইহ 

সহজে দ্রব হয়। আইওডিন্, ব্রোমিন্্, ফস্ফরস্ প্রভৃতি অধাতু-পদার্থ, অধিকাংশ 

বুক্ষ-নিধ্যাস ও উদ্ভিজ্জ-উপক্ষার ক্লোরোফর্দ্ে সহজে দ্রব হইয়া যায়। বিশুদ্ধ 

ক্লোরোফর্ম্ের মধ্যে কোন প্রকার এসিড. ব1 ক্লোরিণ, গ্যাস বা কোন ক্লৌরাইড. 

বা অপর কোন প্রকার লবণ দ্রব হইরা থাকে না। 
আলোক সংযোগে ক্লোরোফর্ম্ কিয়ৎপরিমাঁণে বিশ্লিই হয় বলিয়। ইহা 

সচরাচর নীল বোতলে অথব! বোতলে নীল কাগজ জড়াইয়। রাখা হয়। 
কোরোফম্মের স্বরূপ নিরূপণ (78৮৭) | 

১। লে।হিতোত্তপ্ত কাঁচ নলের মধো ক্লোরোফর্ম প্রবেশ করাইলে উহ! বিশ হইয়া 

কে।রিণ গ্যাস উৎপাঁথন করে। একথও ব্রটিং কাঁগজ আইওডাইড, অফ. পোটানিয়স্ ও 

শ্বেত-সারের মিশ্র-প্রাধণে সিক্ত করিয়। উক্ত গ্যাসের মধ্যে ধারণ কনিলে কাগজথানি নীলবঝণ 

হইয। যায়। 

২1 এনিলিন্ ও ্থবামিশ্রিত কষ্টিক সে।ডার দ্রাবণ ক্লোরেফর্মের সহিত একত্রে মিশ্রিত 

করির। উত্তপ্ত করিলে অত্যন্থ দুর্গন্ধযুক্ত ফেনিল্ কার্ববাম।ইন্ (121075] 0১7১017710 ) 

গ্যাস্কণে নির্গত হয়। 

আইওডে।ফর্ম্ (100910:12, 01318) 

সুরাতে আইওডিন্ দ্রব করিগা উহ্থার সহিত কার্বনেট অফ. পটাশ, ঝা 
কর্টিক্ পটাশের দ্রাবণ যোগ করতঃ সামান্ত উত্তাপ প্রয়োগ করিলে আইওডে!ফদূন্ 

প্রস্তুত হয়। নুরার পরিব্ এসিটেন্ও ব্যবহৃত হইয়া থক । 



ক্োরাল্ হাইডেটু। ৪. ৪০১ 

অ্বরূপ গু শিঙ্ ।--ইহা উজ্জ্রল হরিদ্রাবর্ণ ও আইসের আকারের দাঁনা- 

বিশিষ্ট। ইভা এক প্রকার বিশেষ গন্ধ-বুক্ত, এই গন্ধ সহজে দৃরীভূত হয় ন!। 
জলে ইহ! লামাগ্ত পত্রিাঁণে দ্রব্ণীয়, শোপধিত-সুরায় তদপেক্ষা অধিক এবং 

ক্লোরোফর্ম্ ও উষ্ণ ঈথবে একবারেই দ্রব হইয়া যাঁয়। উত্তপ্ত হইলে ভ্রব 

হইয়া যায় ও বেগুণীবর্ণের ধৃম নির্গত ইইয়| কষ্ণবর্ণ পদার্থ অবশিষ্ট থাকে) ইহ! 
অধিক উত্ত/পে একেবারে উড়িয়! যায়। 

আইওডোফর্ম অন্ত উৎকৃষ্ট পচন ও দুর্গন্ধ নিবারক ওষধ, এজন ইহ? 
অস্ত্র-চিকিৎসাব নিমিত্ত দুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আইওডোফর্ম্ হইতে 
মলন ও সাপজিটরি (১8101951101) প্রস্তুত হইয়। ওষধরূপে ব্যবহৃত হয়। 

আইওডোফব্মের স্বরাপ নিরূপণ (1'০নাস) | 

আই গডোফর্থক্ষে স্ুরানিশ্রেত কটি পটাশের জ্রাবণে দ্রব করিয়া উহাতে নাঁইটিক্ 

এসিড যোশ ক্রদে আছওডিন্ পৃথক হয় ও দ্রাব্ণ বক্তবর্ণ ধারণ করে । এই ভ্রাবপ নীতল 

হইলে গেত-সাঁরের দ্রাবণ সংবে।গে নীলবর্ণ হইয়া যায় । 

ক্লোরাল্ হাইড্রেট( 01০1 ন৫50), 001১ 00, 50) 

কোন পাত্রে নির্জন সুরা-সার রাখিয়। উহা শীতল জলে স্থাপন করতঃ 

তন্মধ্যে ক্লোরিণ, গাম্ কয়েক ঘণ্টাকাল প্রবেশ করাইলে উভয়ে মিলিত হইয়! 

ক্লোরাল্ এল্কহলেট্র নামক এহটী যৌগিক প্রস্তত হয়। এই যৌগিকের সহিত 

উগ্র সল্ফিউরিক্ এসি৬. সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উন্যাপ প্রয়োগ করিলে 

ক্লোরাণ (0110121) নামক বণহীন উগ্রগন্কযুক্ষ তরল পদার্থ বাম্পাকারে বহির্গত 

হইয়া আইসে | ক্লেবাঁল্ জপের সঠিত মিশ্রিত হইগে ক্লোরাল্ হাইড্রেট দানার 

আকারে পৃথক্ হইয়! পড়ে। 

ক্ল-্দস্প ওুও প্রঙ্পী 1--এই পদার্থ দেখিতে স্বচ্ছ 'ও বর্ণহীন, দানা-বিশিষ্ট 

এবং উগ্রগন্ধযুক্ত । ইহ জল ও নুরাতে সহজেই দ্রব হইফ়া যায় । ধচ্ইঞ্চার 
প্রভৃতি রোগে এবং নিদ্রোৎপাদনের নিমিত্ত ক্লোাল্ হাইড্রেট সর্বদ| ব্যবহৃত হয়। 

ক্লোরাল, হাইড্রেটের সুপ নিজপণ (115518 )। 

কষ্টিক পটাশ, বা সোডার স্রাধণের সহিত উওপ্ত হইলে ক্লোরাণা, হাইডেট, বিশিষ্ট হই 

কো রোফর্ম্ উৎ্পাদন.হরে। গন্ধ এবং কোরয়োফর্দের পরীক্ষা ছারা ইহার অন্তিন্ নিরূপিত.-হয়.। 

৫১ 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

গ্লিসেরিন্ (015 097106, 05176 [01715) 

তৈল ও চর্ধ্বি হইতে এই পদার্থ প্রস্তুত হয়। সচরাচর আফ্রিকা-জাত 

তাল-তৈল (912-011) গ্রিসেরিন্ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। এই 

তৈলের সহিত অত জল-বাম্প (30910759690 59817) একত্রিত করিলে 

তৈল বিশ্লিষ্ট হইয়া পামিটিক্ এসিড. (১8111010 8010) নামক নিরেট পদার্থ 
ও গ্লিসেরিন্ উৎপাদন করে। গ্রিসেরিন্ পৃথক্ করিয়া উত্তাপ সংযোগে ঘন 

করিয়া লইতে হয়। নিরেট পামিটিক এসিড. “মোম বাতি” প্রস্তত 'করিবার 

নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। ইহ! একটা এল্কহল্; ইহার মধ্যে তিনটা হাইড্রাক্সল্ 
(017) আছে বলিয়া ইহাকে ট্রাই-হাইদ্রিক এল্কহল্ কহে। 

উত্তিজ্জ তৈল ব1 চর্বির লহিত কষ্টিক সোডা মিশ্রিত কারয়া' উত্তাপ প্রয়োগ 

করিলে সাবান ও গ্রিসেরিন্ প্রস্তত হয়) পরে উহাতে থাদ্ লবণ যোগ করিলে 

সাবান গৃথক্ হইয়া ভাসিয়। উঠে এবং গ্লিসেবিন্ জ্রাবণ মধ্যে অবস্থিতি করে। 
দ্লাবণে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে জল নির্গত হইন্স। যায়; পরে গ্নিসেরিনকে পরিস্কৃত 

করিয়া! লওয়! হয়। 

আ্বল্ঞপ ও নর্স-গ্লিলেরিন বর্ণ ও গন্ধবিহীন এবং চিনির রসের স্তায় 
গাঢ় ও ঈষৎ মিষ্ট হ্াদ-যুক্ত। ইহা সুরা! ও জলের সহিত সহজেই মিশ্রিত হয়। 

জলে যে পকল পদার্থ দ্রব হয়; তাহার অধিকাংশই গ্নিসেরিনে দ্রব হইল থাকে। 

এতঘ্যতীত জলে অদ্রবণীয় কতিপয় ধাতব অক্সাইড.ও গ্লিসেরিনে দ্রব হন়। 

মিসেরিন্ একটা জল-শোধক পদার্থ । 

কার্বালিক এসিড., ট্যানিকৃ এসিড., সোহাগ! প্রভৃতি কতিপয় পদার্থ 

গ্লিমেরিনের সহিত মিশ্রিত হইয়া ওষধনূপে ব্যবহৃত হয় । 

গ্লিসেরিন্ সহজে শুধ্ধ হয় না, এজগ্ঠ যে সকল পদার্থ আর্দ্র রাখিবার আবহ)ক 

হয়, তাহা গ্লিসেরিন্ মাখাইস্! রাখিলে গু হইয়া! যাক্স না। এই গুণের নিমিত্ত 



ক্রিয়োজোট্। ৪৬৩ 

ইহা চর্মরোগ-চিকিৎলায় বাহা প্রয়োগের নিমিত্ত গুধধরপে ব্যবহৃত হয়। রেরমে 
(25০0০) গ্রিসেরিনের পিচকারী দিলে তৎক্ষণাৎ দাস্ত হয়। | 

মিমেরিন্ ঈথরের সহিত মিশ্রিত হয় না! ১৫০০০ তাঁপ-মাত্রায় ইছ। ঈষৎ 
নীলবর্ণ আলোক বিস্তার করিস! জলিতে থাকে । 

উগ্র নাইটিকৃ ও সল্ফিউরিক্ এলিড. এবং গ্লিসেরিন্ একত্রে মিশ্রিত 

হইলে নাইট্রো-গ্নিসেত্রিন্ (ব10০-£15০6706) নামক একটা অত্যধিক স্ফোটন" 

শীল তরল পদার্থ উৎপন্ন হয়। ইহার সহিত কিদেল্গর্ (16351210)) নামক 

মৃত্তিক। মিশ্রিত করিয়া ডাইনামাইট (10)17807010 ) প্রস্তুত হইয়। থাকে। 

ড!ইনামাইটু অগ্নি সংযুক্ত হইলে শীপ্ব জবলিয়। যায়, কিন্তু উহাতে সামান্য আঘাত 
দিলেই তর়ন্কর স্ফোটন উপস্থিত হয়। ইহা বারুদের তুলনায় অত্যন্ত অধিক 

পরিমাণে স্ফোটন-শীল, একারণে ইহ! অতি সাবধানে ব্যবহার কর! উচিত | গন্- 
কটন্কে নাইট্রে।-গ্লিসেরিনে দ্রব করিয়া ব্যাষ্টিং জিলেটিন্ (9185012 £০18076) 

নামক একপ্রকার স্ফোটন-শীল পদার্থ প্রস্তত হয়। নাইট্রে।-গ্লিসেরিনের তুলনায় 

ইহার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অল্প বিপদজনক | এই পদার্থের সহিত কপূর 
মিশ্রিত করিলে শ্বেতবর্ণ বারুদের গ্ভায় স্ফোটন-শীল এক প্রকার পদার্স গ্রপ্তত 

হইয়। থাকে। ইহ! বারুদের গারবর্থে বন্দুফে ব্যব্হত হয় এবং ইহার ক্ফোটমে 
ধুম নির্গত 'হয় না বলিয়া ইহাকে ইংরাজীতে ধূমশুন্ত বারুদ ( 30)01:51533 
[7০0০1 ) কহে। 

গ্রিসেরিনের স্বরূপ নিক্ষপণ (13315 )। 

১। গ্লিসেরিন্ ও বাই-সলরফেট, অবপট।শ, একবে মিশ্রিত করতঃ উত্তাপ প্রয়োগ 

করিলে একোলিন্ (:40:9101) ) নামক পদার্থ বাম্প।কাঁরে নির্গত হয়। এক্রোলিন্ অতি 

উগ্রগন্ধযুক্ত পদার্থ, আত্র।খ দ্বার ইহার সত্তা নিরূপিত হইয়। খাকে। 

২1 সোহাগার প্রাবণে ফিনল খ।লিনের দ্রাবণ যোগ করিলে উহ! গোলাগী বর্ণ ধারণ 

করে, পরে উহাতে গ্লিসেরিন যোগ করিলে এ বর্ণ নষ্ট হয়, কিন্তু উষ্ঠীপ সংযোগে বর্ণ পুনরায় 
ফিরিয়া আইসে। 

ক্রিয়োজোট ( 0:985919 ) 
কাঠ চোয়াইয়া মিথিল্ এল্কহুল্, এপ্িটিক এসিড. প্রভৃতি পদার্থ প্রস্তত ত্য, 

ইহা! ইতিপুর্ববে উল্লিখিত হইয়াছে । এই প্রক্রিয়াতে আল্কাতরার স্কা 



৪8০৪ ও রসায়ন-পুত্র । 

এক প্রকার ক্কষ্খবর্ণ পদার্থ ও নির্গত হম; উহ। উডটার্ (০০৫ হো) লাষে 

অভিছিত। এই পদার্থ চোয়াইলে ক্রিয়জোটু উৎপন্ন হয় । 

জ্বল ও এস ।-ইহা বর্ণহীন অথব| ঈধৎ হরিত্রার্ণণ তরল, উদয় 

পদার্থ, তীব্রগন্থযুক্ত ও সাস্বাদনে কটু। ইহা জলে অতি সাদান্ত পরিমাণে 

দ্রবণীর়, কিন্তু সুরা, ঈথর্ ও গ্রেশিয়াল্ এসিটিক্ এসিডে সহজে দ্র হয়। এই 
পদার্থ এল্বুমেনের সহিত একত্রিত হইলে এল্বুষেন জমাট বাধিয়া ফয়। হহ। 

পচন-নিবারক। ফাশ-রোগে কফ, ছুগন্বযুক্ত হইলে বা ফুদফুলে ক্ষত (0৪100 ) 

হইলে ইহার বাম্প নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। 
সিল্ভাব্ অক্মাইডের সহিত মিশ্রিত হইলে একটা স্ফোটন-ঘুল পদার্থ উৎপন্ন হয়, 
এজন্ত এই ছুই পদ্দার্থ একত্রে গষধরূপে ব্যবহার করা উাচত নহে । ইঠা বাসা ও 

আভ্যন্তরিক উভয়ুবিধ প্রয়োগের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়! ক্রিয়োজোট.লাগাইলে 

দস্তশূলের বেদনার উপশম হইয়া থাকে । 
ক্রিয়োজে!টের স্বর্ন নিব্পণ (10514) । 

ক্রিয়োজোটের ক্ষীণ-্র(বণ ফেরিৰ ক্লোরাইড, সংযোগে প্রথমতঃ হপ্রহ্ণ ধারণ করে? গরে 

উহা! পাটলবর্ধে পরিবপ্তিত হয়। 
স্পা পি শা ঝাপ 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
--(82)-- 

অর্গানিক্ দ্রাবক (0182110 20109 ) 

অধাতব মুল-পদার্থদিগের আলোচিনার সময় সল্ফিউরিকৃ, হাইড্রো- 
রোরিক্, নাইটিক্ প্রভৃতি খনিজ দ্রাবক (71701097710 ৮0109 ) গুলির বিষ 

বগিত হইয়াছে ; এক্ষণে প্রশ্নোজনীয় অর্গানিক দ্রাবক্দিগের বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে 
ব্ণিত হইল। 

ফর্মিক এপিভ. (70170104১০4, 0 505) 

এই দ্রবক লাল পিপীলিকা, মৌমাছি প্রভৃতি কতকগুগি জীবের শরীরে 

এবং ঝিছুটা প্রভৃতি কতক গুলি উদ্ভিদে অবস্থিতি করে। 

ঞরশ্ভততকু-রণ। এও্রপালনী--১। অক্জ্যালিক এপিড, ও গ্রিসেরিন্ 

একত্রে মিশ্রিত কাঁধয়। উত্তপ্ত করিলে ফমিক্ এসিড, বাম্পাকারে চোলাই হইয়! 

আইসে। *উহাকে শীতল করিলেই তবুল ফমিক্ এপিড- প্রস্তুত হস । 

₹। লেড, ফর্ষেটের সহিত সলফিউরেটেড, হাইড্রোজেন মিশ্রিত করিলে 
কৃষ্ণবর্ণ লেড. সল্ফাইড. ও ফমিক্ 'এসিড. প্রস্থ ঠ তয় । 

৩। মিথিল্ এল্কহুল্ অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইলে প্রথমতঃ 

বম্মীন্ডিহইড্ এবং পরে এই দ্রাবক প্রস্তুত হয়। 

ক্রস শু হিম্প 1-ফমিক্ এসিড, বর্ণহীন তরল পদার্থ; আনাবুত 

অবস্থায় থাঁকলে ইহা! হইতে শ্বেত বর্ণ ধুম নিত হয়। ইহ! অতিশয় উগ্রগন্কযুক্ত 3 

শরীরের কোন স্থানে লাগিলে জালা করে ও ফোস্ক! হন়। পিপীলিক। বা 

মৌমাছি দংশনে বা বিছুটা লাগিলে ষে প্রদাহ ও জাল! উপস্থিত হয়, ফমিক্, 

এমিডই তাহার কারণ; এমোনিরার ভ্রাবণ লাগাইলে এই আপার নিবৃত্তি হয়। 

ফর্িকি এসিড. জলে দ্রবণীযন। হা! বেসের সহিত মিলিত হইয়া যে সকল 

লবণ প্রস্তত করে, তাহাদিগকে ফর্মেটু (£0£00916) কহে। ফর্মে মাত্রেই 



৪০৬ ৭, 'ব্রসায়ন-সুত্র। 

জলে দ্রবণীয়। ফর্ষেটের সহিত উগ্র সল্ফিউরিক এসিড. মিশ্রিত করিয়। উত্তাপ 

প্রয়োগ করিলে কার্বনিক্ অক্সাইড (00) গান্ নির্গত হয় 

কতিপয় এনিলিন্ রঙ (40110 0১০) প্রস্তত করিবার জন্ত ফর্মিকি এলিড়, 

ব্যবহৃত হয় 
ফিক এসিডের স্বরূপ নিরূপণ (085) । 

ও সোডিয়ম্ ফর্মেটের জাবণ পরীক্ষার জন্য গৃহীত হয়। 

১। যে কোন ফর্মেটেব দ্রাবণে ফেরিক্ ক্লৌবাইড. যোগ করিলে দ্রাবণ রক্তবর্ণ ধারণ 

করে। 

২। ফশ্িক, এসিড. ব|যে কোন কর্মে ট তকে নাইটে টু অক. পিল্ভাঁরের দ্রাঁবণের সহিত 

মিশ্রিত করিয়। উত্তাপ প্রয়োগ করিলে ধাতব রৌপ্য দ্রাসণ হইতে পৃথক, হইয়। কৃফবর্ণ পদার্থ- 

রূপে অধস্থ হয়। 

এসিটিক্ এসিড. (4০9৮০ 4১০0, 0517 405) 

প্রশ্ততক্ব্রণ গ্রপীলী-১। করাতের গুড়া বা কাঠ চোয়াইলে 

মিথিল্ এল্কহল্ঃ এসিটোন্ প্রভৃতি পদার্থের সহিত এমিটিক্ এদিড, উৎপন্ন ইয়। 

ইহাকে পাইঝোলিগ্রদ্ এসিড. (0৮101109005 2013) কছে। ইহাতে কষ্টিক্ 

সোডা ঘোগ করিয়া চোয়াইলে অন্থান্ত পদার্থ বাম্পাকারে বহির্গত হইয়া! যায়, 

কেবল সোভিক্মূ এসিটেট অবশিষ্ট থাকে । ইহাতে উগ্র মল্ফিউবিক্ এসিড, 

যোগ করিয়৷ উত্তাপ প্রয়োগ করিলে এসিটিক এসিড. প্রস্তত হইয়া বাঁ্পাকারে 

বহির্গত হয় এবং পত্রে উহাকে বিশুদ্ধ করিয়া 'লওয়। হয়। অধিকাংশ এসিটিক্ 

এড. এই উপায়ে প্রস্তুত হুইয়! থাকে। 

২। এল্কহল্ অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইলে এদিটিক্ এসিডে পরিণত 
হয়। ভিনিগারের (ড109521) মধ্যে যে এসিটিক্ এসিড. থাকে, তাহা এইন্রপেই 

প্রস্তুত হইয়! থকে। বিয্লার্ প্রভৃতি আসব (যাহার মধ্যে সাঁমান্ত পরিমাণ 

,এল্কহল্ থাকে ) অনারৃত অবস্থায় থাকিলে শীঘ্রই অস্্ত্ব প্রাপ্ত হয় ; ইহার কারণ 
এই যে আসব-মধ্যস্থ এল্কহণ্ মাইকোডার্ম! এসিটাই নামক এক প্রকার 
উৎসেচক পদার্থ সংযোগে বাযুস্থিত অক্সিজেনের মহিত মিলিত হইগজা এসিটিক্ 
এসিডে পরিণত হয় এবং আঙব এইরূপে জয্নগুণ প্রাপ্ত হইয়া ভিনিগার্ প্রস্তুত 



এসিটিক্ এসিড, «8০৭ 

হয়। 11)00061729 ৪০8৮ একপ্রকার হক্তম উত্ভিজ্জ-পদার্থ; ইহা বাস 

মধ্যে থাকে এবং আসবের সহিত মিশ্রিত হইলে এই রাঁষায়নিক পরিবর্তন সংঘটন 

করে। ভিনিগারে শতকরা গ্রায় ৫ ভাগ এসিটিক এসিড, থাকে। সাধারণতঃ 

ভিনিগার্ হইতে এদিটিক্ এসিড. প্রস্তৃত করা হম না। 

৩। সোডিম্ম্ এপিটেটের সহিত উগ্র সল্ফিউরিক্ এমিড. মিশ্রিত করিয়া 

উত্তাপ সংযোগে চোলাই করিলে বিশুদ্ধ এসিটিক্ এসিড. প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

অরূপ গু শন্ম ।-এসিটিক এপিড্ বর্ণহীন, উগ্র ও গিষটগন্ধযুক্ত ? 

ইহার বান্প এলকহলের গ্তায় দাহা। শৈত্য সংযোগে ইহাকে কঠিন অবস্থায় 
পরিণত করা যাইতে পারে, তখন ইহা গ্নেলয়াল্ এসিটিক এসিড, (18019 

20910 8010) নামে অভিচিত হয়। 

এসিটিক্ এসিড, বেসের সহিত মিলিত হইলে এসিটেট (১০৩৪৮০) নামক 

লবণ প্রস্তত হয়। প্রায় সকল এসিটেটুই জঙগে দ্রবণীয়। কতকগুলি এপিটেট্ 

শিল্পকাধ্যে ব্যবহৃত হয়! এলুমিনিয়ম্ এলিটেট ও ফেরিক্ এধিটেটু “পাক রড” 

করিবার জন্ত বাবহৃত হইয়। থাকে । 

এসিটেটু অফ. পটাশ্ এসিটেটু অফ, লে, প্রভৃতি লবণগুলি ওষধার্থে 

ব্ব্ৃত হয়) শেষোক্ত পদার্থ টার অপর নাম সীস-শর্করা (38827 ০৫ 1929)। 

সব্-এদিটেট. অফ. লেড, নানক সীন-যৌগিকের জলমি/শ্রত দ্রাবণ বাহ্ গ্রয়োগের 

নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। | 
দর্দিগ্রীন্ ( ৬০০15115 ), এমারাল্ড, গ্রীন (120791510 67991) প্রভৃতি যে 

সকল পদার্থ রডের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয় তাহারা তাম্্র ও এপিটিক্ এসিডের মিলনে 

উৎপন্ন । এমারান্ড গ্রীনের অপর উপাদান আর্সেনিক্। 

এসিটিক্ এপিডের দ্বরপ নিরূপণ ( [983 )। 

সৌডিগনম্ এমিটেটের ভ্রাষণ পরীক্ষার জন্ গৃহীত হয়। 

১। যে কোন, এদিটেটের দ্রাৰণে ফেরিক্ কোরাইড, যোগ' করিলে স্রাব রকতবর্ণ ধারণ ” 

করে। হাইড্রেকে।রিক্ এসিড সংঘোগে এই বর্ণ নষ্ট হইয়! যায়। 

২। এসিটিক এপিড, ও এল কহল. একত্রে মিশ্রিত হইক্সা উত্তপ্ত হইলে হগগ্থযুক্ত 

এস্িটিক্ ঈখরের (40116 ০৮7০7) বান্প নির্গত হয়; ইহার গন্ধ ট!পা। কলার গন্ধের ম্যায়। 
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এসিটেট, হইলে উহার সহিত উগ্র দল ফিরিক এপিড, ও এল কহল, সিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত 

করিতে হয়। 

৩। যে কোঁন এসিটেটের গহিত আপিনিয়স্ এসিড. মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে দুর্গন্ধ" 

যুক্ত কাঁকোডিল, (0০901 ) নামক পদার্থ প্রপ্তত হয়। 

অকৃজ]ালিক্ এস্ডি (05211054010, ০5119044217 50) 

এই দ্রাবক কিপক্গ উদ্ভিদ মধ্যে পোটাপিয়ম্ বা কাল্পিয়ম্ পাডুর সহিত 

নিলিত হইরা অবস্থিতি করে । রেউচিনি (1২170991) ), ওল, কচ, আমরুল 
শাক, চুকাঁপালম গ্রভৃতি উদ্ভিজজ-পদার্থে অক্জ্যালিক্ এসিড২ঘটিত লবণ বিদ্যমান 

থাকে । 

প্রস্তত কল্প প্রপীছলী-১। চিনির সিত উগ্র নাইটি ক্ 'এপিড. 
মিশ্রিত করিলে এই দ্রাবক গ্রস্তৃত হয়। 

২। করাতের গুঁড়ার (5৪% 0856) সহিত কষ্টিকু সোডা ব( পটাশের 

দ্রাবণ মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ সংযোগে ইহ। প্রচুর পরিমাণে গ্রপ্তত হইতেছে। এই 
প্রক্রিয়াতে প্রথমতঃ দোডিগ্রম্ বা পোটালিয়ম্ অক্জযালেট উৎপন্ন হয়; পরে 

উহার সহিত ক্যাল্নিয়ম্ ক্লোরাইড. মিশ্রিত করিলে ক্যাল্সিয়ম্ ,অকৃজ্যালেট 

নামক লবণ অধ/স্থ হয়। এই অধঃস্থ পদার্থে লল্ফিউরিক্ এদিড.যোগ করিলে 

অকৃজ্যালিক এপিড. পৃথক্ হইয়া! পড়ে। এই উপায়ে অধিকাংশ অকৃভ্যাপিক্ 

এসিড. প্রস্তুত হইরা থাকে । 

অ্রবদরস্ন শু শর্্স-অক্জ্যালিক্ এসিড, বর্ণহীন ও দীনাধুক্ত; উত্তাপ 

সংযোগে ইহ! বিশ্লিষ্ট হইয়। কাব্বন্ মনক্মাইভ., কার্ব্বন্ ডাই-অক্লাইড. ও ফনিক্ 

এদিড. উৎপদন করে। উগ্র সল্ফিউর্রিক এসিডের সহিত মিশ্রিত হইয়া উত্তপ্ত 

হইলে কার্ববন্ মনক্লা(ইড., কা্ধবন্ ডাই-অক্সাইড. ও জল উৎপন্ন হয় এবং উর্গত 

কার্বন মনক্মাইভ, গ]াদ্ আগ্ সংযুক্ত হইলে নীলবণ শিখ! ধারণ করিয়। জলিতে 

থাঁকে। 1 

এই দ্রাবক বেসের সহিত মিলিত হইলে বে লকল লবণ উৎপন্ন হয়, তাহা- 

দিগকে অক্জ্যালেট কহে। ক্ষার-ধাতুর অক্জ্যালেটগুলি জলে দ্রবণীয়; 
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অপবু।পর যে সকল অকৃজ্যাঞ্টে জলে অদ্রবণীয়, তন্মধ্যে ক্যালসিয়ম্ অক্জ্যালেট 

সর্ব গ্রধান। অকৃজ্যালিউরিয়। (0:10]8 ) নামক রোগে মুত্রের সহিত এই 
পদ্দার্থ অই্-কোণ-বিশিষ্ট (00$917501% ) বা ডমরূর (10010010911) ভ্তায় 

দানার আকারে প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়। 

অকৃজ্যালিক এসিড. ও ক্ষার-ধাতুর অক্জ্যালেটগুলি অতিশয় বিষাক্ত পদার্থ; 

মাঁগ্নেসিয়ম্ সল্ফেটের পরিবর্তে এই দ্রাবক ভ্রমক্রমে সেবিত হইয়! মৃত্যু পর্য্যন্ত 
ঘটিয়াছে। এই দ্রাৰক সেবন করিলে চুণের জল ব! চা-থড়ি খাওয়াইলে উপকা'র 
হয়। 

অক্জ্য।লিক্ এসিডের ম্বন্ধূপ নিরূপণ (76819 )। 

অকৃজ্যালেট, অফ. এমৌনিপ্নার দ্রাবণ পরীক্ষার জন্য গৃহীত হ্য়। 
১। ক্যালসিকম্ কোঠেরাইভ, সংযোগে শ্েতবর্ণ ক্যালসির়ম অক্ঞ্যালেট অধঃস্থ হয়ঃ 

এই অধঃস্থ পদার্থ এলিটিক্ এসিডে অদ্রবণীয় কিন্ত জল-মিশ্রিত হাইড্রোকোরিক্ এসিডে দ্র 
হইয়। যায় ( টার্টারিক ও সিটিক এসিডের সহিত প্রভেদ )। 

২। যে কোন অক্জ্যালেটের সহিত উগ্র সল.ফিউরিক্ এিড মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ 

প্রয়োগ করিলে বার্ধবন্ মনক্সাইড, (00) গ্যাস নির্গত হল্প ; ইহ! অগ্নি সংযুক্ত হইলে নীলবর্ণ 

শিখ বিস্তার করিয়। বলিতে থকে । 

৩। অক্জ্যালেটের জাবণে পোটা(সিয়ম্ পার্খাঙ্গ্যানেটের প্রাবণ ও জল-মিশ্রিত সল.ফি- 

উন্ধিক এসিড. ধোগ করিলে পার্নাঙ্গ)নেট, দ্রাবণের বর্ণ নষ্ট হই়। বা | 

টার্টারিক্ এসিড. (78102710401, 0+ল ০0৫) 

এই দ্রাবক আহ্গুর, তেতুল প্রভৃতি ফলের মধ্যে অবস্থিতি করে। দ্রাক্ষার 
রসে উৎসেচন-ক্রিয়। উপস্থিত হইয়! সুর! প্রস্তুত হইবার সমর পোটাসিয়ম্ ধাতু ও 
এই দ্রাবকের মিলনে উৎপন্ন টার্টার্ বা আর্গল্ (812 ০: 4০1) নামক 

একটা লবণ অধংস্থ হয়। এই লবণকে প্রথমতঃ চা-খড়ি ও অলের সহিত মিশ্রিত 

করতঃ ফুটাইয়া পরে উহ্থাতে ক্যাল্সিয়ম্ ক্লোরাইড. এবং অবশেষে সল্ফিউরিক্ 

এলিভ, যোগ করিলে টার্টারিক্ এলিড. পৃথক্ হইয়! পড়ে। * 

আর্দশ ও হন্সী 1-টার্টারিক এসড্ বর্ণধীন, দানা-বিশিষ্ট ও জলে 

সহজেই দ্রবণীয়। দগ্ধ হইলে ইহ। কৃষ্ণব্ণ ধারণ করে এবং চিনি পোড়ার স্যাঁয় 

এক প্রকার গন্ধ নিগত হুয়। কষ্টিকু পটাশের সহিত মিশ্রিত হই উত্তাপ 
৫২ 
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সংযোগে দ্রবীভূত হইলে এসিটিক ও অক্জ্যালিক্ এসিড উৎপন্ন হয়। উগ্র 
সল্ফিউরিক্ এসিডের সহিত উত্তপ্ত হইলে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং সল্ফর্ ডাই- 

অক্মাইড্ গ্যাম্ উৎপন্ন হয়| 
এই দ্রাবক বেসের সহিত মিলিত হইয়া টার্টেট (1810969 ) নামক লবণ 

গ্রস্তত করে। ইহ! পো্টাসিয়ম্ ধাতুর সিত মিলিত হইলে যে দুই প্রকার 
টার্টেট উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে এসিড টার্টেট অফ. পোটাদিয়ম্ (2010 ]81086 

০6 [১0655510000--015800 01 11815) নামক লব্ণটা শুষধার্থে সর্বদা 

ব্যবহৃত হয়। এ্টিমনি ও পোটাপিরম্ ধাতুর সহিত টার্টাব্বিকু এমিড্ মিলিত 
হইয়া টার্চার্ এমেটিক্ (7197021 2075015) নামক দানা-বিশিউ লবণ প্রস্তুত 

করে। এই লবণ অতিশয় বিষান্ক পদার্থ; অল্প মাত্রায় ওধধরূপে ব্যবহৃত 

হয়, কিন্ত অধিক মাত্রায় সেবিত হইলে অত্যন্ত বমন ও জবসাদ উপস্থিত হইয়া 

মৃত্যু ঘটিয়৷ থাকে । 

বস্ত্রে রঙ্গিন ছাপ ধিবার জন্ত টার্টারিক্ এসিড বুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 
টা্ট(রকৃ এসিডের স্বরূপ নিরূপণ (16515 )। 

টার্টেট বু সোডার জ্রাবণ পরীক্ষার জন্য গৃহীত হয়। 

১। ক্যাল্সিয়ম্ কৌরাইড, সংযোগে বিনা উত্তীপে শ্বেতবর্ণ ক্যাল.সিয়ম্ টাটেট, 

অধংস্থ হয়। 
২। পোঁটাসিয়ম কোরাইডের ঘন দ্রাবণে টার্টারিক এদিড. যোগ করিলে স্বেতবর্ণের 

হাইড্রোজেন পৌটাসিয়ম্ টার্টেট অধ:স্থ হর ! 

৩। সোঁড| টার্টেটের ভ্রাবণে সিলভার্ নাইট্রেটে যৌগ করিলে শ্বেতব্ণ দিল-ভার্ 

টার্টেট অধঃগ্থ হয় ; এই অধংস্থ পদার্থ সামান্ত পরিমাণ এমোনিয়ার দ্রাবণে ভ্রব করিয়। উত্তাপ 

প্রয়োগ করিলে টেষ্ট -টিউবের অভ্যন্তরে ধাতব রোপের উজ্ছল আবরণ পতিত হয় (14107 

159%) 1 

লিটি কৃ এসিড. (০1010 4010, 06 লু ৪05) 

লেবু ও অনান্য কতিপয় ফলের মধ্যে এই ভ্রাবক মেলিক্ (11511) 
এপিডের সহিত একত্রিত হুইয়। অবাস্থৃতি করে; এই লকল ফলের রস হইতে 

ইহাকে পৃথক করিয়। লওয়। হয়। | 

ব্ব্পা ওও ম্বহ্্ ।--গিটিক্ এসিড, বর্ণহীন ও দানা-বিশি এবং জলে 
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সহজেই দ্রবণীয়। বেসের সহিত মিলিত হইলে যে সফল লবণ উৎপন্ন হর, 
তাহাদিগকে সাইট্রেটু কহে। ক্ষার-ধাডুর সাইট্রেটুগুলি জলে দ্রবণীয় ও 
সচরাচর ওষধার্থে বাবহৃত হয়। 

ক্ষার-মৃত্তিকা ধাতুর এবং দীস ও রৌপের সাইট্রেট জলে অদ্রবণীয় | 
টার্টারিক্ এসিডের স্তায় সিটি.ক এপিড.ও বন্ত্াদিতে রঙ্গিন্ ছাপ দিবার জন্ত 

ব্যবহৃত হন্ন। 

সিটি.ক্ এসিডের ন্বরূপ নিরূপণ (7035) । 

সাইট্রেট অফ. পটাশের দ্রাবণ পরীক্ষার জন্য গৃহীত হয়। 

১। ক্যাল্সিয়ম্ কোঝাইভেন আবদণন পাহত নিশ্রুত করিয়া! উততাগ প্রয়োগ করিলে 

পর শ্বেতবর্ণ ক্যাল.সিয়ম্ সাইট্রেটু অধংহ্থ হয় (টার্টারিক এসিডের সহিত প্রভেদ )। 

২। যে কোন সাইটেটের ভ্রাবণে সিল্ভার্ নাইটেট যোগ করিলে হ্বেতবর্ণ সিলুভার্ 

সাইটে ট, অধঃগথ হর; ইহাকে স্বল্প পরিমাণ এমোনিয়াতে দ্রধ করিয়া উত্তপ্ত কৰিলে টেষ্ট- 

টিউবের মধো ধাতব রৌপা অধঃস্থ হয় ন! (টার্টারিক এসিডের সহিত প্রভেদ )। 
৩। ক্যাড্মিয়ম্ কোোরাইডের আ্রীবণ যোগ করিলে শ্বেতবর্ণ দির চ্যায় পদার্থ অধঃস্থ হয়; 

ইহ। এমিটিক এসিডে দ্রবণীয়। 

, ল্যাকৃটিক্ এসিড. (48০0০ 401, 037 909) 

দগ্ধ ছিড়িয়া গেলে অর্থাৎ চাপ বাঁধিলে তন্মধ্যে এই দ্রাৰক অবস্থিতি করে। 
ছুগ্ধের মধ্যে ল্যাকটোজ্ (180:০3০--দৃপ্ধ-শর্করা ) নামক যে চিনি থাকে, 

তন্মধ্যে ল্াক্টিক-উৎসেচন (15060  6101)1260)) নামক এক প্রকার 

উৎসেচন-ক্রিয়। উপস্থিত হইলে এই দ্রাৰক প্রস্তুত হইয়! থাকে । 

আ্ন্দস্প ও হর্স --জ্যাকৃটিক এসিড. বর্ণহান ও চিনির রসের জায় 

গা; জল, ঈথর্ ও স্থুরায় দ্রবণীয় কিন্তু ফ্লোরোফর্মে হহ! প্রায় অদ্রবণীর ) এই 

ভ্রাবকের কোন গন্ধ নাই। 

ডিপ্থিরিয়। (1012১0119 ) নামক রোগে ল্যাক্টিক্ এসিডের দ্রাবণ বান 
গ্রয়োগের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। ডায়াবিটিন্ (101898%63 ) রোগে ল্যাকৃটিক্ 

এসিড. ব্যবহারে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যাগ়্। 
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মেলিক্ এসিড. (11910 £010, ০077805) 

আপেল্ (40019) গ্রভৃতি ফলের মধ্যে এই দ্রাবক অবস্থিতি করে। ইহ! 

বর্মহীন, সুচিকাকারের ,দানাধুক্ত ও জলশোঁধক। ভিন্ন ভিন্ন বেসের সহিত 
মিজিত হইয়। ইহ মেলেট (119196) নামক লব প্রস্তুত করে। 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

সপ 88৩ 2২ 

কার্বোহাইড্রেট, শ্রেণী (021091)5018698) | 

অর্গীনিক পদার্থদিগের মধ্যে শ্বেত-সার (3910) ), চিনি প্রভৃতি মন্থুষ্যের 

নিত্য প্রয়োজনীয় ভক্ষ্য-পদার্থ নানা জাতীয় ফল, মুল ও বীজের মধ্যে বথেষ্ট 

পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদিগের উপাদান কার্বন্, অক্সিজেন ও হাইডোজেন্। 

জলের মধ্যে হাইডে!জেন্ ও অবিজেন্ যে পরিমাণে থাকে, এই সকল পদার্থদিগের 

মধ্যেও উহার! সেই পরিমাণে অবস্থিতি করে। এই জন্ত এই সকল পদার্থকে 

ইংরাজীতে কার্বোহাইড্রেট (08790109190 ১ কছে। 
কার্বোহাইড্রেট অভিধেরর পদ9৫গুলিকে শর্করা ও এমিলন্ (400519109) 

লামক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর। যায়। 

এই ছই শ্রেণীর অন্ততভূত প্রধান প্রধান দ্রব্যের তালিক! নিয়ে প্রদত্ত 
হইল £-_ 

ক। 'শর্করা-শ্রেণী (মনে! ও ডাই-সাকারাইড.)-- 

(১) জ্রাক্ষা-পর্কর। (91099956 07 10920070980, (9781)6-50%91, 081] 206) 

(২) ইঙ্গুশর্করা (399৫0181040, 0%106-588৮], 01 এ ঢু ৪ 011) 

(০) ফল-শর্কর! (170060১6, 1505001089১ 177086-80281, 06171 508) 

(৪) হুদ্ধ-শর্কর1 (1400056, 16111811887, 01211920111 790) 

(8) বব-শকরা (0191195৫, 011 2172 201 1415 80) 

খ। এমিপন্-জেণী ( পলি-লাকারাঁইড.) ---” 

(৬) শ্বেত-সার (56%701)5 06131 005)। 

(৭) সেলিউলোজ্ (091101980, 0611 £0095) 1 

(৮) শরদ (000১) 1 

(») ডেক়টি ন্ (9০00109$ 081751095)। 

৯ ভ্রাচ্ষা-স্ণর্কল্] (01909-50887)--আছুর ও জন্তান্ত ফল এবং 
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মধুর মধ্যে ইহ যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যাঁর়। মধুমেহ (70189663 ) 
রোগে ইহা! সুত্রে সহিত মনুষ্যের শরীর হইতে নির্গত হইফ়। থাকে । 

শ্বেত-সার ব! ইক্ষু-শর্করার সহিত জঙ্-মিশ্রত খনিজ-দ্রাবক যোগ করিয়! 
ফুটাইলে দ্রাক্ষা-শর্কর! (2100056) উৎপন্ন হয়। ইক্ষু-শর্করার' সহিত উৎসেচক 

উত্তিজ্জ-পদার্থ বিশেষ মিশ্রিত হইলে দ্রাক্ষা-শর্করা উৎপন্ন হইয়। থাকে । 

সচরাচর গোল আলু অথব। অন্ঠান্ত শন্তদির শ্বেত-সার জল-মিশিত 

সল্ফিউরিক্ এসিডের সহিত ফুটাইয়। দ্রাঙ্গা-শর্কর! প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা 

হইয়! থাকে । এই জ্রাবগে চা-খাড় যোগ করিলে উহার অগ্রত্থ নষ্ট হইয়া যায়। 
পরে উহ্বাকে ছাকিয়। শ্ু্ধ করিয়! লইলে ষে পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই দ্রাক্ষ।- 

শর্কর।। ইহার অপর একটী নাম মধু-শর্কর|। 

ভ্র/ক্ষা-শর্কর| দানার আকারে অথব| শ্বেতবর্ণ চর্ণাকারে দেখিতে পাওয়া যায়। 

ইহ! আম্বাদনে মিষ্ট, কিন্ত ইক্ষু-শর্করার ন্যায় তত অধিক মিষ্ট নহে। হীষ্ট, 
(6890) নামক উৎসেচক উদ্ভিজ্জ-পদার্থের সহিত ইহার দ্রাথণ মিশ্রিত হইলে 

দ্রাবণ মধ্যে উৎসেচন-ক্রিয়া উপস্থিত হইয়া সুর! ও কার্ধন্ ডাই-অল্লাইড্ গ্যাস 
উৎপয় হয়। দ্রাক্ষারস হইতে ব্রাাণ্ডি, শ্তাম্পেন্ গরভৃতি উৎকুষ্ট মণ্ত প্রস্তত হইয়া 

থাকে। 

্ৰাক্ষা-শর্কর। জলে সহজেই দ্রবণীয়। ইহার দ্রাবণ বেনিডিক্ট, বাঁ ফেলিংএর 
প্রাবণের (3686010+5 01 [21)111)575 ৪০01061017) সহিত মিশ্রিত করিছ! 

ফুটাইলে রক্বর্ণ কি উপ্রস্ অষ্মাইড্ (0901:003 0149) নামক পদার্থ অধঃন্থ হয়। 
দ্রাক্ষ1“শর্করার স্বরূপ নিরূপণ । 

১। দ্রাঙ্গা-শর্করার ভ্র/বণে ১ হইতে ২* বিন্দু কপার সল্ফেটের ভ্রাবণ এবং- অধিক 

পরিম!ণে কষ্টিক পটাশ, বা কষ্টিক সোড। যোগ করিয়! উত্তাপ প্রয়োগ করিলে রক্তবর্ণ কিউপ্রস্ 

অক্সাইড, অধঃস্থ হয়। ৫ 

| ২ প্রাক্ষা-পর্করায় জ্রাবণের সহিত কষ্টিক পটাখ, বা কণ্টিক সৌডার জ্রাবণ সমপরিমাণ 

ধোগ করিয়। ফুটাইলে দ্রাবণ রক্ঞবর্ণ ধারণ করে। 

* ও। জ্রাক্ষা-শর্করার দ্রাবণের সহিত ফেনিল্ হাইডেজিন্ (01)6051 13)0192109) ও 

এসিটেট অফ..সোড| (&৫91910 01 ৪০09) মিশ্রিত করিয়। ফুটাইয়া শীতল করিলে ওসাঁজোন্ 
এও নামক দানাধুক্ত পদার্থ সম্গার্জনীর আকায়ে পৃথক্ হইয়া পড়ে; অণুবীক্ষণ-বন্ত 

সাঁহাধো এই পদার্থ পন্ধীক্ষিত হইয়। থাকে। 



ইক্ষু-শর্করা । ৫ ্ ৪১৫: 

২.) ইন্কু-স্ণর্কল্লী। (082৩-30827)--ইহাই সাধারণতঃ “চিনি" নামে 
অন্তিহিত। যেসকল উদ্ভিদ হইতে ইহ। যথেই পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যার, 

তন্মধ্যে ইক্ষু ও বিটু পালম্ সর্বগ্রধান। এতদ্যতীত থেজুর রস, তাকের বন ও 
অন্তান্ত ফল ও মুলাদ হইতেও চিনি প্রস্তুত হই থাকে । 

ইন্ষ-দণ্ড হইতে চিনি গ্রস্ত করিতে হুইলে উহাকে কলে উত্তমরূপে মায়া 
রস বাহির করিয়। লইতে হয়। এই রূসকে উত্তাপ সংযোগে অপেক্ষাকৃত ঘন, 

করিলে উহা! ক্ৃষ্কাভ-রক্তবর্ণ ধারণ করে। পরে উহাকে জান্তব-মঙগার দ্বারা 

ছাঁকিয়! নির্মল ও বর্ণহীন কর! হয়। এদেশে এরূপ সংস্কার মাছে থে দানাধুক্ক 

প্কলেরু" চিনি হাড়ের গু'ড়ার সহিত মিশ্রিত করিয়। পরিষ্কত করা হয়। এ 

সংস্কার ভ্রমপূর্ণ। হাড়ের গু'ড়। চিনি পরিষ্কৃত করিবার জন্তু কখনই ব্যবহৃত হুয় 
না। হাঁড় পোড়াইয়। যে করল! প্রস্তুত হয় (যাহাকে ইংরাঁজীতে 30003-)199 

কহে), তাহাই চিনির রূদকে পরিষ্কৃত ও বর্ণহীন করিবার জন্য ছাকনিরূপে 

ব্যবহৃত হইব থাঁঁক। জান্তব-অপ্গারের বর্ণনাশিক! শক্তি উদ্তিজ্জ-অঙ্গার মপেক্ষা। 

অনেক অধিক বণ্লয়। উহ! এই কার্ধের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এইরূপে 

নির্মলীরুত চিনির বুসকে বৃহৎ কটাহ মধো স্থাপন করিয়! সীমান্ত উত্তাপে ঘন 

করিঙে উহার অধিকাংশ দান। ব্ধিয়। চিনির 'মাকারে পারণত হয় এবং ষে তরল 

ংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে পাত্রাস্তরিত করা হয়। এই তরল অংশ (11০0০. 

10002) হইতে কিয়ৎ পরিমাণে নিক্ষ্ট শ্রেণীর চিনি প্রস্তত হুইয়। থাকে। যে 

ংশ একেবারে দান! বাধে না, তাহাকে “মাত” গুড় (00185565) কহে। 

আমাদের দেশে যে “দেশী” চিনি প্রস্তত হইয়া! থাকে, তাহাকে একপ্রকার 

শৈৰাপ (পাটা শেওল। ) দ্বার। পরিস্কৃত ও শুভ্র করা হয়। ইক্ষু:স আল দিয়! 

ঘন করিক। রাখিলে কিঃদংশ দান বাধে ও কিয়দংশ তরল অবস্থায় থাকিয়! যায়; 

যে অংশ দান। বাধে, তাহাকে প্সার” কহে এবং তরল অংশ “মাং গুড় নামে 

অভিহিত। এই প্লার* অংশকে ছিদ্রযুকত কলসীর মধ্যে রাখিলে ধাহা কিছু 

“মাত” উহার সহিত মিশ্রিত থাকে, তাহ ক্রমে ক্রমে -ছিদ্র দিয়া বারিয় যায় 

পরে মাংশুন্ত “পার” অংশকে ঝুড়ির মধ্যে রাখি পরিস্ৃত্ত শৈবাল দ্বার! আবৃত 

কর! হয়। শৈবাল সংস্পর্শে লারের উপরিভাগ ক্রমশঃ পরিষ্কৃত ও শুভ. হইলে 

উহাকে স্থানান্তরিত করিয়া অবশিষ্টাংশ পুনরায় শৈবাল দ্বারা পূর্বাবৎ আবৃত কর! 
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হয়।' এইকপে কয়েকবার শৈবাল পরিবর্তিত করিলে সমস্ত "সার" গুত্র চিনির 
আকারে পরিণত ছয় । ইহাই আমাদের দেশে “কাশীর চিনি” নামে অভিহিত। 

নি্টীধান হিদুগণ দেব-পঁজ! ও খাঁার্থে এই চিনি ব্যবহার করিয়! থাকেন। এই 
চিনি “কলের” চিনির সভায় বড় দবানা-বিশি্ট নছে। 

চিনি গুজব, দাঁনা-বিশিষ্ট, আশ্বাগনে মিষ্ট এবং জলে সহজেই ড্রবণীয় । অল্প 

পরিমাণে জল-মিশ্রিত করিয়। উত্তাপ প্রয়োগ করিলে দীনাগুলি ভাজিয়! যায়) 

এন্নুপ অবস্থায় ইহ! বালি-সুগার্ (7387195-50621 ) নাষে অভিহিত হুইয়! 

থাকে। চিনি অধিক উত্তপ্ত হইলে উহার জলীয় অংশ দুরীভূত হুইয়! যায় এবং 
উহ ক]ারামেল্ (09121561) নামক এক প্রকার কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণ পদার্থে পরিণত 

হয়। পূর্যেই উক্ত হইয়াছে যে ইক্ষ-শর্করার সহিত জল-মিশ্রিত খনিজ-দ্রাবক 
মিশ্রিত করিস! উত্তপ্ত করিলে দ্রাক্ষা-শর্কর। ও ফল-শর্করা প্রস্তত হইয়া থাকে; 

এই উপায়ে পরিবর্তিত চিনিকে ইংরাঁজীতে ইন্ভার্ট, সুগার (1177৮ 50287) 
কহিয়্! থাকে । ইক্ষু-শর্কর1 সহজে গীঁজিয়! যায় লা। ঈই্. (9230 নামক 
পদার্থের অস্তভূতি অন্ত এক প্রকার শুক উত্তিদাণু সংযোগে ইক্ষ-শর্করা প্রথমতঃ 

দ্রাক্ষ। ও ফল-শর্করায় পরিণত হয় এবং তৎপরে ইষ্ট দ্বার তন্মধ্যে 
গাজন-ক্রিয়। (89706106102) উপস্থিত হইয়া সরা ও কার্বন্ ডাই-অক্মাইছ, 
উৎপন্ন হইয়া! থাকে ৷ ইক্ষু-শর্কর। ছারা ফেলিংএর ভ্রাবপে কোন পরিবর্তন 

সাধিত হয় না। 

ইচ্ষু-শর্করায় খ্ব়াপ নিরপণ। 

১7 ইক্ষু-শর্কর!র ভ্রধণে জল-মিপ্রিত সল্ফিউরিক্ এসিড, অল্প পারমাঞ্ে যোগ করিয়! 

অধিকক্ষণ ফুটাও ; পরে উহাকে ফেলিংখর জাবণের সছিত একব্রত করিয়া উত্তপ্ত করিলে 
রস্তবর্ণ কিউপ্রস্ অল্পাইভ, (090:088 0109) অধঃস্থ হইবে। 

৩। স্লব-স্পর্কল্। ( 5:01658৫57)- ইহ! ভ্রাক্ষা-শর্করার লহিত 

একজে নানাবিধ মিষ্ট ফলের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া ধায়। ফলের 'মধ্যে যে ইচ্ষু- 

শর্করা থাকে, ফল পাঁকবার সময় তন্মধ্যস্থ অন্ন অথবা অন্ত উৎদেচক পদার্থের 

সংযোগে তাহ।ঃদ্রাক্ষা ও ফল-শর্করাযর় পরিণত হয় । ইহ] মিষত্বে ইক্ষু-শর্করার 

সহিত সমান এবং ফেলিংএর দ্রাবণের সহিত একত্রিত হই উত্তপ্ত হইলে রক্তব্ণ 

কিউ গ্রস অক্সাইড (009:059 02106) অধ+স্থ হয়। 
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৪) দুগ্ধা-স্ণর্কল্লা (588৪: ০ 00110)--এই শর্করা দৃগ্ধের মধ্যে প্রাপ্ত 

হওয়া যায়। দুগ্ধ হইতে ছালা কাটাইসগা লইলে যে জলীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে, 
তল্মধ্যে এই শর্কর! দ্রবাবস্থায় অবস্থিতি করে। এ জলীয় অংশ .উত্তাপ সংযোগে 

শুফ করতঃ পরিষ্কুত করিয়া লইলে এই পদার্থ প্রস্বত হইয়া থাকে। 

গোছ্দ্ধ ও সুনহুগ্ধে ষে সকল পদার্থ বর্তমান থাকে, তাহার্দিগের শতকর। 

ভাগ (9£097)856) নিয়েঞ্প্রদত্ত হইল 2-_- 

গোহুগ্ধ স্তনহুগ্ধ 

(শত কর।) । (শতকর1)। 

জল (909) ১, সী 6 ৮৬৮ ৮৮১৬ 

কেজিন্ (088)20) ৪8 রঃ ৪+৯ ২৯৭ 

দপ্ধ-শর্করা (90297 02 00100) ** রি ৪.৮ ৬৮৭ 

মাখন (8৮00 ** রী ্ ৩৭ ২৯৬ 

খনিজ পদার্থ (01100091 1039660 টব *৭ ৩, 

সুনছুগ্ধে কেজিন্ ও মাথন এই উভয় পদার্থের ভাগ অল্প এবং ছুগ্ধ-শর্কর। 

ও জলের ভাগ ধিক থাকে, এইজন্য এই ছুপ্ধ শিশুর! সহজে পরিপাক 

করিতে পারে। 

ছুপ্ধ-শর্কর। গজির়া যাইলে ল্যাকৃটিক এসিড. (19000 ৪0৫) নামক 

এক প্রকার দ্রাবক উৎপন্ন হয় এবং তৎসংযোগে দুগ্ধ পছিড়িয়।” যায় অর্থাৎ 

দধির আকারে জমিয়া বায় । দুগ্ধ যে কোন অশ্নসংযোগে দধিতে পরিণত হহইয়! 

থাকে । ছুগ্ধ হইতে মাখন প্রস্তত কর! হয় ; মাথনে যথেষ্ট পরিমাণে জল মিশ্রিত 

থাকে । যাথন জ্বাল দিলে এই জলীয় কংশ দূরীভূত হইয়া যায় এবং যে তৈল- 
অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে ত্বৃত কনে। লীতল হইলে স্তর কিয়দংশ দ্লানার 

আকারে পৃথক হয় এবং অবশিষ্টাংশ তরলাবস্থায় পাকে ; শৈত্যের আধিক্য 

হইলে সমন্ত অংশই কঠিন হইয়া জমিয়! ষায়। মাথন ও ঘ্বত এই উততয়ই 

তৈল-পদ্দার্থ। 

€৩ 
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ছপ্ধ-শর্কর! ইক্ষু-শর্করা অপেক্ষা মিষ্টত্বে নিকৃষ্ট এবং জলেও পেরূপ ভ্রবণীয় 
নহে। 

91 ম্যব-স্শর্কল্্রা] (0171005০)--বের অন্কুরোদগম হইলে তন্মধ্যে 

একপ্রকার উৎসেচক পদার্থ উৎপন্ন হয়; ইংরাঁশীতে উ্বাকে মণ্ট. ডাঁয়াষ্টেজ, 

(1191 0185:256) কহে। এই উৎসেচক পদার্থ শ্বেত-সাবের সহিত 

একভ্রিত হইলে যব-শর্কর! উৎপন্ন হয়। যব-শর্করী শ্বেতবর্ণ ও দানা-বিশিষট, 

ইহ! জল-মিশ্রিত দ্রাবকের সহিত মিলিত ও উত্তপ্ত হইলে দ্রাক্ষা-শর্করায় 
পরিণত হয়। 

৬। শ্রেভ-সাাক্ (569101)--উত্ভিদ-জগতে এই পদার্থ যথেষ্ট 

পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়1 যায়। আমরা যে মকল উত্ভিজ্জ পদার্থ ভক্ষণ করিয়। 

থাকি, তাহার অধিকাংশই শ্বেত-সার-ঘটিত। চাউল, দাইল,' গম, যব, ভুট্টা, 

জই, ছোলা, আলুঃ মানকচু, রাঙ্গাআলুঃ এরারুট, সাগুদানা, কাচাকল, 
পানিফল প্রভৃতি নানাবিধ উত্তিজ্জ াদ্ধ-পদার্থ মধ্যে শ্বেত-সার প্রচুর পরিমাণে 

অবশ্থিতি করে। 

আমেরিকায় ভূট্রঃ হইতে এবং ইউরোপে গোল আলু হইতে শ্বেত'সার 

প্রস্তুত হুইয়। থাকে। তুট্টাকে প্রথমে গরম জলে ভিজাইয়্! রাখিতে হয়) 

এইরূপে দানাগুলি কিঞিৎ নরম হষ্টলে উহ্থাদিগকে জাতার' পিষিয়া জলে 
ধৌত করিলে ছুদ্ধের স্তায় যে শ্বেতবর্ণ তরল পদার্থ নির্গত হয়, তাহা কিয়তক্ষণ 

কোন পাত্রে স্থির্ভাবে রাখিয়। দিলে শ্বেত-সার পান্রের তলদেশে সঞ্চিত হয়। 

উপরিস্থিত জলভাগ ঢালিয়৷ অধঃস্থ শ্বেত-সারের সহিত প্রথমতঃ অল্প পরিমাণ 

কষ্টিকু সোডার ক্ষীণ দ্রবণ মিশ্রিত করিতে হয়; পরে জল ঘাঁরা উহাকে 

পুনর্বার উত্তমরূপে ধৌত করতঃ শুষ্ক করিয়া লইলেই শ্বেত-সার প্রস্তৃত হয়। 

এইকূপে শ্বেত-সারের সহিত তৈলাদি ষে কোন পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহ! 

দুরীভূত হইয়া বিশুদ্ধ শ্বেত-সার প্রস্তুত চয়। 
শ্বেতসার গুভ্র্র্ণ ও মস্যণ; ইহ! শীতল জলে দ্রবণীয় নহে কিন্তু অতুযুষ্চ 

জল দ্রব হইয়া বর্ণহীন আঠাল মণ্ড প্রস্তুত করিয়। থাকে । এইবূপে বালি, 

সাগু, একসকট্ প্রভৃতির মণ্ড গ্রস্ত হইয়া! থাস্ভরূপে ব্যবহৃত হইয়া! থাকে। 

অণুবীক্ষণ-বস্ত্র লাহাযো শ্বেত-সারের মধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখা কোষ দেখিতে 
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পাওয়| যায়। উত্ভিদ্ভেদে তন্মধাস্থ শ্বেত-সারের কোষের গঠন বিভিন্ন হইতে 
দেখা যায়। ময়দার মধ্যে যে শ্বেত-সার থাকে তাহার কোষের গঠন, ছোল।, 

চাউল, দাইল, আলু, এরারুটু প্রভৃতি অন্তান্ত পদার্থের শ্বেত-সারের কোষের 

গঠন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে শ্বেতসাবের কোষ 
পরীক্ষা করিয়া! ময়দা, চাউল, আলু, এরারুট প্রভৃতি পদবার্থকে পরল্পর হইতে 
পৃথক কর! যায়। প্রত্যেক কোঁষের মধ্যে কতকগুলি ম্তর উপধূ্পরি 

অবস্থিত থাকিতে দেখ! যায়) মধ বা পার্থ একটা ক্ষুদ্র ছিত্র (1311012) 

থাকে । শ্বেত-সার, দ্রাবক বা কোন উৎসেচক পদার্থ সংষোগে প্রথমতঃ ড্রাক্গা- 

শর্করা পরিণত হয়) পরে এ দ্রাক্ষা-শর্করা গীঞ্জিয়! উঠিলে সুর! প্রস্তত হইয়া 

থাকে। শ্বেত-সার হইতে যে এইরপে সুর! প্রস্তত হয়, তাহা। পূর্বের উক্ত হইয়াছে। 

শ্বেত-সার ১৫০০০ তাপ-মাত্রায় উত্তপ্ত হইলে জলে দ্রবণীয় একপ্রকার শু 

আঠাল পদার্থ প্রস্তত হইয়া! থাকে ; এই পদার্থ ডেক্সটিন্ 005য0106) ব| 
বিলাতি গঁদ (1371051) 2001) নামে প্রনিদ্ধ | 

শ্বেত-দার অতীব প্রয়োজনীদ্প খাদ্য 7; ইহা দ্বার। শরীরে উত্তাপ ও বল উৎপন্ন 

হইয়া থাকে। কাপড়ে ও কাগজে মাঁড় দিবার জন্য শ্বেত-সাঁর বহুল পরিমাণে 
ব্যবহৃত হয়। 

গরম দুর্ণ করিয়া ষে শ্বেতবর্ণ পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহাকে আমর! ময়দ! 
বলিয়া থাকি। এইরূপে চাউল চু করিলে সবেদা, ঘৰ ও ছোল1 চুণণ করিলে 

ছাভু এবং "দাইল চূর্ণ করিলে বেসম প্রস্তত হয়। এই সকল চূর্ণ পদার্থ মধ্যে 
শ্বেত-সারের পরিমাণ অত্যস্ত অধিক থাকে । গমে ও দাইলে শ্বেত-সারের 

ভাগ চাউপগ অপেক্ষা কম এবং নাইউ্রোজেন্-যুক্ত-পদ্দার্থুর ভাগ অধিক 

থাকে ; এইজন্য ময়দা ও দাইল, চাউল অপেন্সী অধিক সাবান খাছ্য। 
ময়দার মধ্যে অবস্থিত নাইউ্রোজেন্্-যুক্ত.পদার্থকে প্রুংটন্ (019090), কছে এবং 

দাইলের মধ্যে যে তদন্ুরূপ পদার্থ ধাকে, তাহাকে লেগুমিন্ (1.9£07010 ) 

কছে। ইহাপ্িগের খাস্তগুণ মত্ত, মাং অথবা ছানার সমতুল্য । ময়দা 

কাপড়ের মধো বাধিয়। জলে উত্তমপ্ূপে ধৌত করিলে উহার শ্বেত-সারাংশ বাহির 
হইয়। যার এবং বস্ত্র মধ্যে এক প্রকার আঠাল পদার্থ অবশিষ্ট থাকে ) ইহাই গ্লটেন্ 
নামে অভিছিত। 



৪২০ রসায়ন-পুত্র । 

গম চাউল, দাইল, যব ও গোল আলুর মধ্যে শতকরা কত ভাগ নাইট্রোজেন 
ধটিত ও অন্তান্ত পুষ্টিকর দ্রব্য থাকে, তাহ। নিয়লিখিতৃ্ তালিকা দৃষ্টে জানিতে 
পাবা যায় £-_ 

শশা শেন]. | মান? সি রী 
নাইটো্েন্- [হেত-সার। জাতীয় ব৷ জল। লাবণিক | মেলিউ- 

ঘটত পদার্থ। নি, গদাধ। | লনোজু। 
শী | 

গন ৭৮১২৮ 1৬৭৯1 ১৪ 1 ১৩৮ ১৮1 ২৭ 

চাউল টন ণ*ন ৭৬৫ ] "৯ | ১৩১ | ১০ ০ 

দ্রাইল ১1২৪৮ 1৫৪৮ ১৯ | ১২৫1 ২৪ 1 ৩৬ 

যব ১,১১৯ ৬৪৯ ৃ ২২ | ১৩৩ | ২৭ ৫*৮ 
! 

আলু 4” ১ ২১৫ ূ ২ ৭৪৬ | ১৩ “৭ 

মাংদ অপেক্ষা দাইধে নাইট্রোজেন্-ঘটিত সার পদার্থের পরিমাণ অধিক 

থাকে; মত্ত ও মাংসে শতকরা ১৭1১৮ ভাগের অধিক নাইট্রোজেন্-ঘটিত 

পদার্থ থাকে না। দাইল অতিশয় পুষ্টিকর খাস্ত, কিন্ত অর্ধ সিদ্ধ অবস্থার খাইলে 

পরিপাক হইতে বিলম্ব হয়। 

ময়দা হইতে আমরা লুচি, রুটা প্রভৃতি খাগ্গ্রব্য প্রস্তুত কারিয়। থাকি। 

হাতে গড়া রুট অপেক্ষা পাউরুটা অধিকতর ম্থপাচ্য) ইহার কারণ এই যে 

পাউক্টার মধ্যে স্বেত'সারের কোবগুলি যেরূপ সুসিদ্ধ হয়, হাতে গড়া রুটার মধ্যে 
সেরূপ হয় না। পাঁউকটা প্রস্তুত করিতে হইলে ময়দাকে উত্তমরূপে মাথিক! তাল 

প্রস্তত করতঃ উহার সহিত অল্প পরিমাণে বাই-কার্বনেট অফ. সোড৷ এবং 
টাটাপিক্ এসিড. অথব! অল্প পরিমাণে ঈষ্ট, (56৪5) নামক উৎসেচক্ পদার্থ 

মিশ্রিত করা হয়। ঈষ্ট, যোগ করিয়া ময়দার তালটী উঞ্চ স্থানে রাখিলে শ্বেত- 
আর মধ্যে গাজন-ক্তিয়া উপান্থৃত হইয়া কার্বনিক্ এসিড. গ্যান্ উৎপন্ন হয়। 

এইরূপে তাঁলটা স্ফীত হুইয়! উঠে এব উহ্থার অত্যান্তর প্রথদণ মৌচাকের স্তায় 
ছড্রযুক্ত হয়। পরে এঁ তালটা ছাচের ভিতর রাখিয়া চূল্লীর মধ্যে রক্ষিত হইলে 



সেলিউলোজ্। *. ৪২১ 

উত্তাপ সংযোগে উহ্ধার ভিতর হইতে সমস্ত কার্বনিক্ এসিড. গ্যাস্ নির্গত হইয়া 
যায়) এইরূপে তালটা আয়তনে বন্ধিত ও জাঘু হয়। 

আমরা! যে “আটা” ব্যবহার করি, তাহাতে গমের খোস! (ভূঁসি) অধিক পরিমাণে 

শৃঙ্গ চুর্ণাকারে মিশ্রিত থাকে । মহা হইতে সুজি প্রত্তত হইয়া থাকে । ইহ! 

নানাবিধ খাস্ত প্রস্তত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ধাতাভাঙ্গ৷ আটাক় মধ্য ূ 

"ভাই টাঁমিন* অধিক পরিমাণে থাকে। 

শ্বেত-নারের স্বরূপ পিরপণ। 

১। স্বেত-সার অত্যুঞ্ জলে দ্রব করিয়া! লীতল করতঃ তন্মধ্যে আইগডিনের (1০089) দ্রাণ 

যোগ করিলে দ্রাবণ নীলবর্ণ ধারণ করে ; উত্তাপ প্রয়োগ করিলে এ নীলবর্ণ ড্রাষণ বর্ণহীন হইয়! 

যায় । 

৭। সেজিউলোোজ্ক (09111০9৩ )--উত্ভিদ মাত্রেই অসংখ্য ক্ষত 

ক্ষুদ্র কোষ (0911) দ্বার! গঠিত। কোবগুলির বাহিরের আবরণ অপেক্ষাকৃত 
কঠিন এবং তন্মধো মেলিউলোজ. নামক পদার্থ অধিক পরিমাণে অবস্থিত করে। 
কাঠ্ঠমাত্রেরই প্রধান উপাদান সেলিউলোজ.। তুল! এবং ব্লটিং কাগজের গ্রায় 

সমস্ত অংশই বিশুদ্ধ সেলিউলোজ, ঘ্বার| গঠিত । কাষ্ঠের মধ্যে সেলিউলোজেন 
সহিত অন্তান্ত কতিপয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে । 

সেলিউলোজ,, জল, স্থরা-দার গ্রন্ভুতি তরল পদার্থে সহজে দ্রুব হয় না। ইহ! 

উগ্র সল্ফিউরিক্ এসিডে দ্রব হয় এবং এ দ্রাবণের সহিত জল-মিশ্রিত করিলে 

প্রথমতঃ ডেক্সট,ন্ ও তৎপরে দ্রাক্ষ/-শর্কর! উৎপন্ন হয়। 8 
সেলিউলোজের সহিত উগ্র সল্ফিউরিক্ এসিড, ও নাইটিকু এসিড. 

এফত্রে মিশ্রিত করিয়! গন্কটন্ (000 ০০:01) নামক একটা সহজদাহা, 
ক্ফোটন-শীল (1%103159 ) পদার্থ প্রস্তুত হইয়। থাকে । গন্কটন্ প্রস্তুত 
করিবার অন্ত অন্য সেলিউলোজের পরিবর্তে তুল! ব্যবহৃত হয়। আগ্ন সংযুক্ত 

হইলে গন্কটন্ শীগ্্ অলিয়৷ যায় কিন্তু কোনরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইলে 
এই পদার্থের ভয়ঙ্কর স্ফোটন উপস্থিত হয়।* এই জন্ত ইহা সময়ে সময়ে 
বারুদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হুইর়৷ থাকে । স্ুর1-সার ও ঈীতখরের সহিত গন্কটন্ 

মিশ্রিত কৰিলে কলোভিয়ন্ (0০1100107. নামক একপ্রকার তরল পদার্থ গ্রস্তত 

হয়। ইহ বায়ু সংস্পর্শে শীত গুফ হইয়। অতি নুক্ষ শ্বচ্ছ কঠিন আবরণে পরিণত 



৪২২ 'শ্রসারন-সৃত্র। 

হয়। ফটোগ্রাফি এবং আগ্্র-চিকিৎদায় কলোভিয়ন্ যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবস্ত 
হইয়া থাকে। 

গন্কটনের সহিত কপূরি মিশ্রিত করিলে সেলিউলয়েড্ (051101910) নামক 
নমনীয় (71936) শ্বেতবর্ণ এক প্রকার পদার্থ প্রস্তুত হয়। সামান্ত উত্তাপ 

, প্রয়োগ করিলে ইহা! নরম হয় এবং তখন ইহ! ছারা ইচ্ছামত নানাবিধ দ্রব্য 

প্রস্তুত কর! যাইতে পারে । শীতল হইলে এ সকল দ্রব্য কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়। 

সেলিউলয়েড্ হইতে কেধিটার (08190: ) প্রভৃতি যন্ত্র এবং চিরুণী গ্রভৃতি 

অগ্যান্ত গ্রয়োজনীয় পদার্থ নির্মিত হইয়! থাকে ! 

পূর্বেই উজ্জ হইয়াছে যে ব্লটিং কাগজ বিশুদ্ধ সেলিউলোল্ হইতে গঠিত। 
টিং বাতীন্ত অন্তাঞ্ত কাগজেরও প্রধান উপাদান সেলিউলোজ্। কাগজ প্রস্তত 

করিতে হইলে গাছের ছাল ব৷ আইস, খড়, ঘাস, ছিন্ন বস্ত্র প্রভৃতি সেলিউলোজ- 

ঘটিত পদার্থ পরিষ্কৃত করিয়। প্রথমতঃ কিক সোডার দ্রাবণের সহিত ফুটাইতে 

হয়| পরে এ পদার্থকে যন্ত্র সাহায্যে উত্তমরূপে কুটিক্না মণ্ডের আকারে পরিণত 

কর! হয়। এ মণ্ডকে রীচিং পাউভার্ (13198011170 0০৫97) দ্বার! শুত্রবর্ণ 

করতঃ অধিক পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পাতল! কর! হয়। 

কাষ্ঠনির্মিত উত্তপ্ত দুইটা রোলারের (২০119) মধো দিয়! এ পাতলা মণ্ড 

পরিচালিত করিলে উহা পেষিত ও শুদ্ধ হয় এবং এইরূপে কাগজ প্রপ্তত হইয়। 
থাকে। 

৮। গঁদে (04)--আমাদের দেশে বাব্া গাছ হইতে যথেষ্ট 
পরিমাণে গঁদ-আঠ। প্রাপ্ত কওয়া যায়। এতদ্যতীত সজিন1, জিউলী প্রভৃতি 

অপর কতকগ্চলি বৃক্ষ হইতেও একপ্রকার আঠ। প্রচুর পরিমাণে পাওয়! 

যাযন। আফ্রিকা দেশের পশ্চিমাংশে বাব্লাজাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ জন্সিয়। 

থাকে; এই বৃক্ষ হইতে যে গঁদ-আঠা প্রাপ্ত হওয়া বার, তাছ। এদেশীয় বাব্লার 
আঠা অপেক্ষা গুত্র ও অনেকাংশে উৎকৃষ্ট । ইহা! গম্ একেবিক্ (3900 48110) 

" মামে উক্ত হইয়া থাকে । এরবধার্থে এবং আঠার কাধ্যের জন্ত ইহ! যথেই 

গরিমাণে ব্ব্হত হয়। তিসি, ইসবৃগুল্, তোপ্মারি প্রভৃতি কতকগুলি বীজের 

মধো একগ্রকার আঠাল পদার্থ থাঁকে। বীজগুলি জলে ফেগিলে এ আঠাল 

পদার্থ স্বীত হইয়। বীজগুপির গানে সংলগ্ন হয়? এই হেতু বীজ গুলি অত্যন্ত 



ডেকসটিন্। ৪২৩, 
পিচ্ছিল হয়। এইরূপ আঠাকে ইংরাজীতে মিউপিলেজ, (01801926) ₹ছে। 

| গঁদের স্বরূপ নিরাপণ। 

১ম। গঁদের জ্রাবণে স্বর।-সার যোগ করিলে শ্বেতবর্ণ পদার্থ অধনম্থ হয়। 

২য়। গঁদের দ্রোবণে লেড. এনিটেটের (0620 ৪০919) ড্রাবণ মিশ্রিত করিলে খ্বেতবর্ণ 

পদার্থ অধংস্থ হয়। 

৯) তেন্স ভিন্ন, (0062010৩ )-ইহাকে বিলাতী গঁদ কছে। , 
শ্বেত-সার ১৫০০০ তাপ-মাত্রার উত্তপ্ত হইলে এই পদার্থ গ্রস্তত হয়। মল্টের' 
একা ট্রান্ট, (11916 ০%08০% ) শ্বেত-সারের সহিত মিশ্রিত হইলে যবশশর্করার 
সহিত এই পদার্থ উৎপন্ন হয়। ইহ! জলে সহজেই দ্রবণীর কিন্তু সুরা-সারে 
দ্রব হয় না। জল-মিশ্রিত দ্রাবকের মহিত উহাকে ফুটাইলে দ্রাক্ষা-শর্কর। 

উৎপন হয়। 



সপ্তম পরিচ্ছেদ । 

(২2) 

বস। ও তৈল শ্রেণী (85 ৪170 0119) 

*  জীভ্ভব ও উত্ভিভঙ্ষ তন ।- চর্ধি, মাখন, ত্বৃত, তৈল প্রভৃতি 

পদ্দার্থ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার্দিগের মধ্যে কতকগুলি জান্তব ও 

অপরগুলি উত্ভিজ্জ। প্রাণীদিগের শরীর মধ্যে যে চর্বি থাকে, এবং গো, 

মহিষ প্রভৃতির ছুদ্ধ হইতে যে মাখন প্রাপ্ত হওয়া বায়, তাহার। জান্তব 

তৈল বা! চর্বিশ্রেণীর অন্তর্গত; কডলিভার্ তৈলও এই শ্রেণীর অস্তর্গত। সাধারণতঃ 

উদ্বার্দিগকে বন! (80 বল। যায় | বাদাম, সরিষা, তিল প্রভৃতির শশ্ত হইতে 

যে তৈল উৎপন্ন হর, তাহ! উত্তিজ্জ তৈল-শ্রেণীর "অন্তর্গত। এতঘ্যতীত 

মধু-চক্র হইতে নোন এবং উদ্তিদ্ বিশেষ হইতে মোমের ন্থার ষে একপ্রকার 

স্বচ্ছ পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাও বলা বিশেষ । 

তৈল ও বস! পরস্পরের মধ্যে রালাননিক উপাদান ল্দ্ধে কোন বিশেষ 

প্রতে্দ নাই। পুর্বে যে খনিজ ও অর্থানিক (07£901০) দ্রাঝকের বিষয় 

উক্ত হইয়াছে, বস। ও তৈলের মধ্যে সেইরূপ একপ্রকার দ্রাঝক “বিদ্যমান 

থাকে। ইহাকে ইংরানীতে বসা-ত্রাবক (৪0৮ ৪00) কহে। পুর্বে 

যে শ্লিসেরিন্ নামক পদার্থের উল্লেখ করা। গিগ্াছে, উহার সহিত বসা্রাবকের 
রাসায়নিক মিলন উপখ্িত হইয়া চর্বি, ঘৃত, তৈল প্রভৃতি সকল প্রকার 

বস। ও তৈল প্রস্তত -হহয়! থাকে। যত প্রকার বস-দ্রাবক আছে, তন্মধ্যে 

টরিয়ারিক (5098110), পাঁমিটিক (£817)1010) এবং ওলিক্ (01510) 

নামক তিনটী বসদ্রাবকই সর্ব প্রধান। চর্বির মধ্যে প্রধানতঃ গ্রিয়ারিক্ এলিড. 

(56959110,8010 ), নারিকেল তৈলে পামিটিক্ এসিড, € £৪127800 ৪০1) 

এবং তিল ও অলিভ. (.011৮) তৈলে গুলিক্ এীসড, (01510 ৪০1) 

প্লিসের্রিনের সহিত মিলিত হুইয়। অবস্থিতি করে। ইহারা। যথাক্রমে ই্রিয্ারিন্ 

(50959010), পাঞিটিন (69110100 ) ও গওলিন্ (015:005) নামে 

অভিহিত। নারিকেল তৈলে পামিটিক এলি, ব্যতীত লরিকু এপিড, 



খনিজ তৈল। ১. ৪২৫ 

(7,80110 8০10) নামক অপর একটা বসা-দ্রাবক অধিক পরিমাণে থাকে। 
ক 

ওলিন্ অত্যন্ত অধিক শীতল না হুইলে জমিয়! যায় না; কিন্তু ট্রিয্ারিন্ সহজ 
তাপমাত্রা এবং পামিটিন্ লামান্ত শীতল হইলেই জনিক্। যায়। যে 

টততলে গলির পরিমাণ অধিক থাকে, তাহ! নহে জনে লা) নাবিক 
তৈলে ওপিন্ অত্যন্ত অল্প মাত্রায় আছে বলিয়া উহ! শীতল হইলে “বসিয়।” 

যায়। এতগ্যতীত মাখনের মধ্যে ষে অন্ত এক প্রকার বসা-দ্রাবক আছে, 
তাহার মধ্যে একটীর নাম বিউটিরিকৃ এসিড (89610 5010 )। 

কতকগুলি উত্ভতিজ্-তৈল বাদু সংস্পর্শে শীত্র ঘন ও শুফ হইয়া যাঁর, 
অপরগুলি সেন্ূপ হয় না। মসিন! বা তিমির তৈল প্রথম শ্রেণীর এবং 

তিল তৈল, সর্ষপ তৈল প্রস্ৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। মদিন। তৈল বাতাদ 
লাগিয়। ঘন ও শু হয় বলিরা রঙ দিবার জন্ত ইহা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত 

হইয়। থাকে । কাচ! মসিনা। তৈল ফুটাইন্টী লইলে এ তৈল বাধু সংস্পর্শে শীন্ত 
শুষ্ক হয়; ইহাকে “পাকা” তৈল কছে। 

আমাদের দেশে চীনাবাদামঃ পোম্তদান। ও মন্থয় 'প্রভৃতি নানাবিধ কল 

ও বীজ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে তৈল প্রস্তুত কর হইয়া থাকে । মহুয়ার তৈল 

নারিকেল তৈলের মত জমিয়। যার। এই সমস্ত তৈল সুলভ বলি খথেষ 

পরিমাণে ত্বৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়। ঘ্বতকে দুষিত ও বিকৃত করা হয়। 
আমর! সচরাচর যে বিলাতী মোমবাতি ব্যবহার করিয়! থাকি, তাহা! ট্টিগারিন্ 
স্বারা নির্মিত। আল্কাতর! এবং পেট্রোলিক্নদ্ হইতে উৎপশ্ন প্যারাফ্িন্ 
(72185085 ) নামক অপর একগ্রকার দাহা-পদার্থ হইতেও বিলাতী মোমবাতি 

প্রস্তুত হইয়া! থাকে । 

কতকগুলি তৈল অত্যন্ত তরল--ষেমন তিল তৈল) অপর কতক- 

গুলি অত্যন্ত গাড় -যেমন রেড়ির তৈপ। মাখন, স্বত, নর্ষপ তৈল, চর্বি 

প্রভৃতি পদার্থ আমাদিগের একটা প্রধান খাগ্ঘ। শ্বেত-সার ঘটিত খান্ধের ভ্ায় 

ইহার! শারীরিক উত্তাপ ও বল উৎপ!দন.করে। 

হএন্নিজ-টভিল ।-_জান্তব ও উদ্ভিজ্জ তৈল ব্যতীত কুমির মধ্য হইতে 
যে একপ্রকার তৈল প্রাপ্ত হুওয়। যার, তাহাকে মৃত্বিকা বাঁ খনিজ তৈল 

8£৪8 



৪২৬. " . রসার়ন-সুত্র । 
(95৫015207) কহে। &করোসিন তৈল ইহার প্রধান উদাহরণ স্থল। ইহার 
মধ্যে কোন বসা-দ্রাবক থাকে না, ইহা শুদ্ধ হাইড্রেজেন্ ও কার্বনের 

মিলনে উৎপন্ন । ইতিপুর্বে কেরোসিন তৈলের বিষয় বণিত হইয়াছে 
(৩৭৯/৩৮০ পৃষ্ঠা দেখ )। 

তীললীন্ন (5০8 )--গাত্র বা বস্ত্রাদি পরিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত সাবান 

একটী বিশেষ প্রয়োজনীর দ্রব্য। তৈল ও বস! হইতে সাবান প্রস্তুত হইয়! 

থাকে। তৈল বা বসার সছিত কষ্টিক্ পটাশ_ বা কাষ্টক্ সোঙার দ্রাবণ মিশ্রিত 

করিয়া! ফুটাইলে পটাশ. বা সোড। বসা-দ্রাবকের সহিত মিলিত হুইয়! সাবানে 

পরিণত হয়; এক্ষণে এ দ্রাবণে কিঞ্িং পরিমাণ থাগ্ভ-লব্ণ যোগ করিলে 

সাঝানের চাপ উপরে ভাসি উঠে। উহাকে পৃথক করতঃ ছাঁচে ঢালিয়া 

শুদ্ধ করিয়া লইলেই ব্যবহারোপযোগী সাবান প্রস্তুত হইয়। থাকে। কণ্িক্ 

সোড। হইতে যে সাবান প্রস্তত হয়, তাহাকে কঠিন সাবান ( [90 5০৪০) 

ও কষ্টিক পটাশ হইতে ষে সাবান প্রস্তত হয়, তাহাকে কোমল সাবান €9০% 

9080) কনে । সাবান ছাচে ঢালিবার সময় যখন কোমল অবস্থার থাকে, 
তখন উহাতে গন্ধ দ্রব্যাদি মিশ্রিত করিয়া গায়ে মাঝিবার স্থগন্ধি সাবান 

প্রস্তুত হইয়া! থাকে । চর্বি স্থলভ বলিয়! উহ হইতে সাবান প্রস্তুত হইর 

থাকে, কিন্তু মহুয়া, তিল, চীনাবাদাম, নারিকেণ প্রভৃতি তৈল হুইতেও ভত্তম 

সাবান গ্রস্তত কর। যাইতে পারে। সাবানের চাপ তানিয়া! উঠিলে পাত্র মধো যে 

জলীয় পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে |গ্রসেরিন্ নামক পদার্থ দ্রব হইর়। থাকে। 
এই দ্রাবণ গু করি লইলে (গলসেরিন্ প্রাপ্ত হওয়া! যার (৪৭২ পৃষ্ঠা দেখ )। 

তৈল-লিগু পণার্থ মাত্রেই সাবান সংযোগে পরিষ্কৃত হয়। আমাদিগের দেহ 

ও মলিন বন্ত্রাদি এই কারণে সাবানের দ্বারা ধৌত হইলে পরিস্কৃত হইয়। যায় । 

পুর্বে উক্চ হইন়্াছে যে জলমাত্রেই সাবান ঘমিলে সহজে ফেন। হয় না । 

কোন-€কান জলে সাবান ঘাসবামাত্রেই যথেষ্ট পরিমাণে ফেন। হয় ; অন্ত প্রকার 
জলে অধিক পরিমাণে সাবান না ঘসিলে ফেন! উৎপন্ন হয় না। যেজলে 

সাবান ঘপিলে শীগ্র ফেন! হয়, ভাহাকে কোমল বা মিঠ। জল (9০1৮ 9091) 

কহে এবং যে জলে সাবান ঘাঁসলে সহজে ফেন! হয না, তাহাকে কঠিন বা কড়। 
জল (59510 9951) কছে। 



সাবান। ৪২৭ 

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ত| সভাজাতির একটা প্রধান পঞ্ণ। পরিচ্ছন্নতা রঙ্গা 
করিবার পক্ষে সাবান প্রধান উপষোদী ; এজন্ত একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে 

"যে দেশ যত সভ্য হুইবে, সে দেশে সাবানের ব্যবহার মেই পরিমাণে বুদ্ধি 

হইতে থাকিবেশ। 



অষ্টম পরিচ্ছেদ । 

সপ্ত কউ 

বেঞ্রিন্ ব। এরোমাটিক্ শ্রেণী। 

ইতিপূর্বে বেঞ্িন্ এবং তছুৎপন্ন নাইটোবেঞ্জিন্, এনিলিন্ প্রভৃতি অন্ান 
প্রয়োজনীয় কয়েকটী পদার্থের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা গিয়াছে (৩৮১।৩৮২ 

পৃষ্ঠা দেখ)। এক্ষণে এ শ্রেণীতুক্ত আর কয়েকটা প্রয়োজনীয় পদার্থের বিষয় 
এস্ুলে আলোচিত হইল। 

বেঞ্জোইক্ এসিড. (997201০4১10, 07702) 

গম্ বেঞ্জোইন্ (01 [35020910) নামক বুক্ষ-নির্ধ্যাস হইতে এই দ্রাঝক 
প্রাপ্ত হওয়! যান্প়। অন্তান্ত কতিপয় বৃক্ষ-নিধ্যাস মধোও ইহা মবাস্থৃতি করে। 

এতদ্াতীত গো-মুত্রে এবং মন্তুধা ও অপরাপর প্রাণীরিগের মুত্র পচিলে তন্মধ্যে 
ইহ! বিদ্যমান থাকে । ণ 

প্রহ্ততক্ুক্রশ প্রঞ্পীজ্নলী- গম্ বেঞ্জোইনে উত্তাপ প্রয়োগ করিল এই 

দ্রাবক চোলাই হইয্! শ্বেতবর্ণ চিকণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতার স্টার দানার আকারে জমাট 

বাধে। ও 

ক্লরূপ.শু শ্রিম্প ।--ইহ। গম্ বেঝোইনের ভ্তাকস মিষ্টগন্ধ-যুক্ত । এই 

দ্রাবক জলে সামান্য পরিমাণে দ্রবণীয় কিন্তু সুরায় সহজেই দ্রব হইয়। ষায়। 

বেসের সহিত মিলিত হইলে বেঞ্জোয়েটু (3502080০9) নামক লবণ প্রস্তত হয়) 

প্রা অধিকাংশ বেঞ্জোয়েট জলে দ্রবণীয়। বেঞ্জোইক্ এসিড ও লোৌভিহম্ 

বেঞ্জোয়েট ওবধার্থে ব্যবহৃত হয়। 

বেগ্রোইক এমিডের স্বরূপ নিকপণ (12369) | 

এমোনিয়ম্ বেষ্রোয়েটের দ্র(বণ পৰদীক্ষার জন্য গৃহীত হুয়। 

১। ফেবিক ক্লোরাইডের জ্ঞাবণ সংযোগে বাদামীবর্পের ফেরিক্ ষেঞ্জোরেট নামক লবণ 
অধংস্থ হয়: 



কার্ববলিক্ এসিজ.। ৪২৯ 

২। বেঞ্জোইক এসিডে উত্তাপ প্রত্োগ করিলে উহা ধূমঘুক্ত শিখা বিস্তার করিয়! লিতে 

থাকে এবং উহার সমস্ত অংশই উড়িয়া! যায় । 

কার্ব্ংলিক এসিড. (0201104১010, 71)91101, 007 5017) 

১। এই দ্রাবক সাধারণতঃ আল্কাত্রা (0081 191) চোয়াইয়! প্রস্তত 

হইয়! থাকে । পাতুরে কয়লা চোয়াইলে কোল্ গ্যাস, এমোনিয়া প্রভৃতি পদ্দার্থের * 
সহিত আল্কাতরা নির্গত হইয়া আইসে। আল্কাতরা চোক়াইলে মিড্ল্ অয়েল্ 

(0019016 011) নামক যে তৈলাক্ত পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়ঃ তাহার মধো কার্বলিক্ 

এসিড. থাকে । ইহার সহিত কষ্টিকৃ সোড! মিশ্রিত করিলে কার্বলেট অফ. 

সোডা! (0%:9০1969 069০9) উৎপন্ন হয়। কার্ব্বলেট অফ. নোডার' দ্রাবণ পৃথক্ 

করিয়। উহার সহিত হাইড্রো-ক্লোরিক্ এপি, মিশ্রিত করতঃ কার্বলিক্ এসিড.কে 

পৃথক্ করিয়া! লওয়া হয়। 
২। সোডিম়ম্ স্তালিসিলেটে কষ্টিকু সোডা ও &চুণ যোগ করিয়। উত্তাপ 

প্রয়োগ করিলে কার্বলিক এমিড. পৃথক হইয়া বাষ্পাকারে নির্গত হয়। | 

' আ্রক্রাস ওও শ্রন্্ম |--কার্বলিক এলিড দেখিতে শ্বেতবর্দ ও সুচিকার 

তায় দানা-বিশি্ট, ইহার গন্ধ আল্কাতরার গন্ধের স্তার়। ইহা বাষু সংস্পর্শে 
গোলাপীবর্ণ ধারণ করে; বিশেষতঃ কোনরূপ দৃধিত পদার্থ ইহার সহিত 
মিশ্রিত থাকিলেই বর্ণের এইরূপ পরিবর্তন শীঘ্র উপস্থিত হয়। ইহা শীতল 

অপেক্ষ। উঞ্ণজলে অধিক দ্রবণীয় এবং সুরা, ঈথর্ ও বেন্জিনে সহজেই দ্রব 
হইয়। যায়। ইহ] উৎকৃষ্ট পচন-নিবারক ও তুর্গন্ধ-নাশক ; এজন্ত অন্ত্রচিকিৎসায় 

ইহা! বুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া! থাকে। শরীরের কোন স্থানে লাগিলে তীব্র 

জালা অগ্ুভূত হন্ব এবং চন্্ম সঙ্কুচিত হইয়! কাল দাগ পড়ে। ইহা একটা বিষাক্ত 
পথ্ধার্থ। আত্মহুতা। সাধনের নিমিত্ত এই বিষ কখন কখন ব্যবহৃত হইয়া! থাকে। 
ত্রমক্রমে এই বিধ পান করি! মৃত্যু সংঘটিত হইগ্লাছে। উগ্র ভ্রাবক সেবন 

করিলে মুখের ভিতর যে ধে স্থানে উহা সংলগ্ন হয়, সেই দেই স্থান শ্বেতবর্ণ “৪ 

সঞ্চিত হইয়া যাঁয়। 

এই ভ্রাবক অধিক পরিমাণে উগ্র সল্ফিউরিক এসিডের সহিত মিশ্রিত 

হইলে সল্ফো-কার্বলিক্ এসিড.নামক দ্রাবক উৎপন্ন হয়। সল্ুফো-কার্বলিক্ 



সর ৃ .রসায়ন-সুত্র । 

এপিড, ধাতব অক্সাইড. ব1 কা্বনেটের সহিত মিপিত হইলে সল্ফো-কার্বলেট্ 
(30101০-081501966) নামক লবণ প্রস্তুত হয়। পোটাসিয়ম্ ও সোভিরম্ 

সল্ফো-কার্বলেট কার্বলিক্ এপিডের পরিবর্তে গুঁধধরূপে আভ্ন্তরিক প্রয়োগের 

নিমিত্ত বাহহ্ৃত হয়; জিঙ্ক সল্ফো-কার্কলোটর দ্রাবণ বাহা প্রশ্নোগের নিমিত্ত 
ব্যবন্থত হইয়! থাকে। 

কার্কালিক্ এসিডের মধ্যে 000ল্ চিত্বক শ্রেণী নাই, ভজ্জন্য ইহাকে 

অন্তান্ত অর্গানিক এসিডের শ্রেণীভূক্ত কর! যাঁয় না, তবে অন্তান্ত ভ্রাবকের ন্া 

ইছাও বেসের সহিত মিলিত হইলে কার্বলেট নাঁমক লবণ প্রস্থত করে 
কার্ববলিক এসিডের স্বরূপ নিঝপণ (6315) 1 

কার্বলিক্ এদিডের জল-মিশ্রিত-দ্রাবণ পরীক্ষার জন্য গৃহীত হয় । 

১। ফেরিক্ ক্লৌরাইডের সহিত মিশ্রিত হইলে জ্রীবণ বেগুণীবর্ণ ধারণ করে। হাইড়ো* 

ক্লৌরিক এসিভ, সধযোগে এই বর্ণ নষ্ট হয় কিন্ত এসিটিক এসিড সংযোগে নষ্ট হয় না 
( সালিসিলিক এসিডের সহিত প্রভেদ )। 

*২। ব্রোমিনের দ্রোবণ সংযোগে শ্বেতবর্ণ ট/াই-বোষে।-ফিনল্ €170-50170-1017001) 

মামক গ্েতবর্ণ পদার্থ অধঠস্থ হয়। 

৩। কার্বলিক এসিডের দ্রাৰণে এণোনিয়া যোগ করিয়! তন্মধ্যে হাইপোক্লোরাইট্ অফ, 

সোডার জ্রীবণ সামান্য পরিমাণে যোগ করিলে উহ] নীলবর্ণ ধারণ জরে; পরে উহ্ধতে কোন 

জ্রাবক যোগ করিলে লোহিতবর্ণ উৎপন্ন হয়| 

পিক্রিক এপিভ. (10110 45510, ০6071505) 

কার্লিক্ এসিডের সহিত প্রথমতঃ উগ্র সল্ফিউরিক্ এসিড-মিশ্রিত করিলে 

ফিনল স্ল্ফিউরিক্ এসিড. প্রস্তত হয়। পরে উহাতে নাইটিক্ এপিড, ষোগ 

করিলে হরিজ্রাবর্ণ পিক্রিক্ এসিড. দানার আকারে পৃথক হয়। ই! জলে 

ভ্রবশীদ্ । দ্বেশমী ও পশমী বস্ত্র রঞ্রিত করিবার জন্য এবং কতিপয় ক্ফোটন-শীল 

পার্থ প্রস্তুত করণার্থ এই দ্রাৰক প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। ইহ] মূত্র-স্থিত 

এলবুমেন্ , উদ্ভিজ্জ-উপক্ষার প্রভৃতি কতিপয় পদার্থের পরিচারক। পিক্রিকৃ 

এলিডের জাধণ দাতজনিত ক্ষত চিকিৎসার অন্য বাবন্ত হয় । 



ট্যানিক্ এসিড, ও ৪৩১ * 

ক্যালিসিলিক্ এসিড । (৪8119110 4১০19, 05৮03) 

উইণ্টার্ গ্রীন্ ( ভা10ত] 21690), সুইটু বার্চ,( 9৬6০6 0110) ) প্রভৃতি 

কতকগুলি উদ্ভিজ্জাত তৈলের মধ্যে এই দ্রাবক অবস্থিতি করে। পূর্বে এই 

সকল তৈল হইতে স্যালিসিলিক্ এসিড্ প্রস্তত হইত $ এক্ষণে কার্বলিক এসিডের 

সহিত কার্ব্বনিক্ এপিভ্ গ্যাস্ মিলিত করিয়া এই দ্রাবক প্রচুর পরিমাণে প্রস্তত 

কর। হয় । সোডিরম্ কার্ধলেটকে উত্তপু করিয়। উহার সহিত কার্জনিক্ এসিভূ, * 

গ্যাম্ অধিক বাধু-চাঁপ সংযোগে একত্রিত করিলে স্তালিলিলেট অফ সোডিন্নম্ নামক 

লবণ উৎপন্ন হয়; ছাইড্রোক্লোরিক্ এসিড. সংবোগে এই লবণ হইতে স্কালিসিলিক্ 

এসিড্কে পৃথক্ কর! যায় । 

আস ওও শির্স ।-স্ত।লিসিণিক্, এসিড, দেখিতে শ্বেতবর্ণ ও দানা- 

বিশিষ্ট, গন্ধ(বহীন এবং আস্বাদনে নধুরাম্ন। ইহ! শীতল অলে সামান্য পরিমাণে 

দ্রবণীয় কিন্তু উঞ্ণ জল, মুর! ও ঈথরে সহজেই দ্রব হইয়া ষায়। ইহ! একটা 
উৎকুষ্ট পচন-নিবারক পদার্থ। লেবু প্রস্তুতি ফলের রস অতান্ন পরিমাণ শ্তালি- 

সিলিক্ এপিডের সহিত মিশ্রিত থাকিলে বিকৃত হইঝ়! যায় না। এই দ্রাবক 
বেসের সহিত মিলিত হয়! স্তালিসিলেট নামক লনণ প্রস্কত করে। স্তালিদিলিক্ 

এদিড্ ও কতিপর হ্যালিলিলেট ওুষধার্থে বাবহৃত হয়। 

শ্ালিসিলিক এসিড. অতাধিক উত্তাপ সংযোগে কার্বলিক্ এসিড.ও কার্বান্ 

ডাই-অক্মাইডভ. গ্যাসে ধিশ্লি্ট হইর। যায়। 

স্তালিসিলিক্ এসিডের স্বরূপ নিরূপণ (10514) | 

সোডিযম্ ্য।লিসিলেটের গ্রাবণ পরীক্ষার জন্য গৃহীত হয়। 

১। ফেরিক কোররাইডের দ্রাবণের সহিত ইহা মিশ্রিত হইলে ভ্রাবণ রক্তাত-বগুণীব্প 

ধাপ করে। এসিটিক এসিড, সংযে!গে এই বধু নষ্ট হইক়া। ষায়। 

২। “বু মিনের প্রাবণের সহিত শ্বেতবর্ণ পদার্থ অধংগথ হয়| 

৩। যে কোন স্তালিনিলেটের সহিত উগ্র সল্ফিউরিক্ এসিভ .ও [মথিল্ এলকহঙগ্ থে।গ 

করিয়। উত্তাপ প্রয়োগ 'কগিলে উইন্টার গ্রীন তৈলের গন্ধ নির্গত হয়। 
রা 

ট)ানিক এসিড. (80115 4010, 03 471009 ) 

এই দ্রাবক'মাভুফল, হরিতকী, আমলকী, ৰহেড়! গ্রভৃতি বছুসংখ্যক কহান্ন 



উদ্ভিজ্জ পদার্থের মধ্যে গ্যালিক এমিডের সহিত মিআরিত হইয়া মহঙ্থিতি ফয়ে। 
ইছ! চুর্ণাকার, ধৃসরবর্ণ ও জাম্বাদলে কযায় ) ইহ! জলে দ্রবণীয়। 

ট্যানিক এসিড. ওবধার্থে বাহ ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। 

ট্যানিক্ এসিডের স্বরূপ নিরূপণ (556 )। 

টানিক্ এসিডের জ্রারণ পরীক্ষার জন্য গৃহীত হয়। 

১। ট্যানিক এসিডের দ্রাবণের সহিত ফেরিক, ক্(রাইড, মিশ্রিত হইলে নীলাভ-কৃক্তযর্ণ 

ট্যানেট, অফ. আয়্রণ, (1:8070869 0£ 1702 ) অধঃস্থ হয়। এই শদার্থ ইংরাজী কালীরপে 

ব্যবহাত হইয়া! থাকে। 

২। জিলেটিনের (0910676 ) দ্রাবধ সংযোগে শ্বেতবর্ণ পদার্থ অধযস্থ হয় (গ্যাঞিক 

এমিডের সন্থিত প্রভেদ )। 

গ্যালিক এসিড. (98111০1১০10, 07760) 

এই দ্রাবক ট্যানিক এপিডের সহিত মিশ্রিত হইয়া মাভুফল প্রভাতি কষাঁয় 
উদ্ভিজ্জ পদার্থ মধ্যে অবস্থিতি করে, ইহা! পুর্বেই বণিত হইয়াছে । ইহা শুত্রবর্ণ, 
দান]-বিশিষ্, আম্বাদদনে কষাঁয় ও জলে দ্রবণীয়। 

গ্যালিক. এসিডের স্বরুপ নিরূপণ (19819 )। 

গ্যালিক্ এসিডের দ্রাবণ পরীক্ষার জন্ত গৃহীত হয়। 

১। ফেরিক ফৌরাইড. সংযোগে নীলাভ-কৃফবর্ণ পদার্থ অধযস্থ হয়। 

২। " জিলেটিনের ভ্রাৰণ সংযোগে কোন পদ।র্থ অধংস্থ হয় না (ট্যানিক, এসিডের সহিত 

গ্রভেদ )। 

পাইরোগণালিক্ এদিড.( 7519£21110 4১০0, 0৫০02) 

গ্যালিক এসিড. উত্বাপ সংযোগে বিশ্লিষ হইয়। পাইরোগালিক এসিড, ক 

পাইরোগ্যালল্ ( 251০9281101 ) ও কার্বনিক্ এসিড. গাসে পরিণত হয | 

পাইরোগ্যালিক্ এসিড. দেখিতে শুত্রবর্ণ, সথচিকার স্যার দানা-বিশি্ ও জলে 
'অতি সহজেই দ্রবশীয়। কর্িক্ পটাশের ভ্ত্রাবণের সহিত মিশ্রিত হইলে ইহা বাঁযু 
হইতে অক্সিজেন শোবণ করিয়া কৃষ্চবর্ণ ধারণ করে। পাইরোগ্যালিক এসিড. 
ফটোগাফিতে বছল পারমাণে ব্যবহৃত হয়। 



কপূর। *' ৪৩৩ 

পাইরোগ্যালিক, এসিডের দ্বরূপ নিরূপণ (10865 )। 

পাঁইরোগ্য।লিক, এসিডের ভ্র।বণ পরীক্ষার জন্ত গৃহীত হয়। 

১। এই ড্রাষণ ফেব্সিক, ক্লোরাইড. সংযোগে রক্তবর্ণ ধারণ করে, কিন্ত ফেরস্ সঙগফেটের 
সহিত একত্রিত হইলে নীলবর্ণ হইয়। যাঁয়। 

উাপিন্ন ০ভল্ল (01) ০01 [01500016 )--কোনিফেরি (00017 

6162) জাতীয় পাইন্ (717০) নামক কতকগুলি বৃক্ষ হইতে এই তৈল গ্রস্তত 

হইয়। থাকে। 
এই সকল বৃক্ষ হইতে একপ্রকার নির্ধ্যাস্ প্রাপ্ত হওয়। বায়; প্র নির্ধযানকে 

রুদ্ধ পাত্র মধ্যে রাখিক্»। চোয়াইলে টাপিন্ তৈল বাম্থাকারে নির্গত হয় এবং পাত্র 
মধ্যে রজন্ (10510. 07 [২9510 ) অবশিষ্ট থাকে । বিশুদ্ধ টাপিন্ তৈল 

অতিশম্ম তরল, স্বচ্ছ ও বর্ণহীন পদার্থ; ইহা সুগন্ধযুক্ত এবং আন্বাদনে ঈষৎ 
তিক্ত ও কটু । ইহা জল অপেক্ষা লঘু। ইহা তৈলের সহিত সহজেই মিলিত 
হয়, কিন্তু জলে দ্রবণীয় নহে; সুরা-সার ও ঈথরে ইহু। সামা পরিমাণে দ্রবণীয়। 
অনাবৃত পাত্রে রাখিলে ইহ! বাদু হইতে অক্সিজেন শোষণ করে এবং ঘন হইয়া 

যার) এই জথ্য ইহা রঙ্গের কার্যে ও ব্যবহৃত হয়। 

ইহ। আত্যন্তর্রিক ও বাহ প্রয়োগের নিমিত্ত ওধধরূপে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত 
হয়। অধিক মাত্রাগ্জ সেবন করিলে শরীর মধ্যে নিষ লক্ষণ প্রকাশ পাঁয়। * 

কগ্পুল্লি (08000)1৮01)-_লরেসি (1.9,518020 ) জাতীয় একপ্রকার 

বৃক্ষের কান্ট চোশাই করিলে এই পদার্থ খাপ্পাকারে নির্গত হয় এবং শীতল হইয়া 
দানার আকার ধারণ করে। চীন দেশ এবং বোধিও ও স্ুমাত্রা দ্বীপে কপ্ূর্রের বৃক্ষ 
থেই্ট পরিমাণে জন্মে । অধিকাংশ কপূর চীন দেশ হইতে আমদানি হইয়া! থাকে। 

কপ্পুর দেখিতে শ্বেতবর্ণ, দানা-বিশিষ্ট ও অনতি্বচ্ছ ; ইহাকে সহজে চূর্ণ কর! 
যায় না। ইহ! সুগন্ধ উদ্বেয পদার্থ। কপূর সামান্ত পরিমাণে জলে দ্রব হয় কিন্ত 

নুরা-সার, ঈথর্ ও ক্লোরোফর্মে সহজেই দ্রবণীয়। ব্ববিনির ক্যাম্ফর্ ( 701১10155 

090202100) নামক যে ওষধ কলেরা! রোগে ব্যবহৃত হয়, ক্লাহ! কর্পুরকে 
সুর।-সারে দ্রব করি৷ প্রস্তত হইয়৷ থাকে। 

৯ ৫€ 



9৩8. ? রসায়ন-সুত্র। 

কপূর ওধধের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়; অধিকাংশ মালিশ করিবার উধখের মধ্যে 

কপুর থাকে । আমরা গ্রীষ্মকালে কপ্পূর-ন্বাদিত জল পান করিয়।৷ থাকি এবং 
এবং “থিলি পানের” ম্ল। রূপেও উহ! ব্যবহার করিয়া থাকি । কপূর একটা 
উৎককষ্ট সংক্রামক বীজ ও কীট নাশক পদার্থ) সৃতরাং জল ব! "খিলি পানের” 

সহিত ব্যবহৃত হইলে উপকার হুইবার সম্ভাবন!। কপূর দ্বার। মুখের দুর্গন্ধ 

নষ্ট হয়। অধিক মাত্রায় কপূর ভক্ষণ করিলে শরীরে বিষ লক্ষণ প্রকাশ পায়। 



নবম পরিচ্ছেদ । 

উত্তিজ্জ-উপক্ষার (ড925091915 9115810103) 

যে লকল উদ্ভিদ ওষধার্থে ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগের প্রায় অধিকাংশের মধ্যে 

একটা ব। ততোধিক উগ্র-বীর্ষ্য পদ্দার্থ (০5০ 0£1001016) বিস্তমান থাকে । 

উদ্ভিজ্জ-পদ্দার্থ সকল ষে ওঁধধের গুণ প্রকাশ করে, ইহাদিগের সত্তাই তাহার 

কারণ। 

€কান কোন উদ্ভিদের মূলে) কাহারও ব! বন্কণ, ফুল, ফুল বা পত্র মধো উক্ত 

উ্র্থীর্য পদার্থ অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করিলে ও উদ্ভিদের সকল অংশ হুইত্তেই 
উহ! অল্লাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয় যায় । 

উদ্ভিরনিছিত উগ্র-বীর্ধ্য পদার্থ রাসায়নিক প্রক্রিয়! বার! পৃথক হইয়া! ওধধরূপে 

ব্যবস্ৃত হয়। এরূপ বাবহারে উত্ভিদৃস্থিত অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলি একেবারে 
পরিত্যক্ত হইয়া! যায় ১ স্থতরাঁং ওঁধধগুলি হল্লমাত্রায় ব্যবহৃত হইয়াও ফলগ্রদ 

হস্স এবং ওঁষখ সেবনে রোগীরও বিশেষ কোন কই বোধ হয় ন। 

উদ্ভিদের উগ্র-বীর্ধয পদার্থগুলি সাধারণতঃ এল্ক্যালয়েড ($179101), এবং 

গ্লকোসাইভ্. (310০09105) নামক হই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া! থাকে। এল. 
ক্যালয়েড্গুলি প্রাস্নই ঈষৎ ক্ষার -প্রতিক্রিয়া-সম্পন্ন এবং বেষের স্তায় ভিন্ন ভিন্ন 

দ্রাবকের সহিত মিলিত হই বিভিন্ন লবণ প্রস্তত করে। এল্ক্যালি (8115511) 

অর্থাৎ ক্ষার হইতে এল্ক্যালয়েডে শব্ষের উৎপত্তি বলিয়া ইহাদিগের নাম' 

“্উপক্ষার* প্রদত্ত হইল। 
ঘধিকাংশ উত্ভিজ্জ,উপক্ষারে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ও নাইট্রোজেন 

বিমান থাকে। 

তামাকের উপক্ষার নিকোটিন্ (109115) নথি কতিপয় উপক্ষারের 

মধ্যে অক্সিজেন থাকে ন1। 

১৮০৭ খুনে সারুনার নামক অর্শান্ রসায়ন-তর্ববিদ্ অহিফেন হইতে উচ্থার 
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প্রধান উপক্ষার মফ্ষিন্ পৃথক্ করেন। ইহার পুর্ব্বে কেহ এল্ক্যাণয়েড নামক 

পদার্থের অস্তিত্ব অবগত ছিল না । 

মর্কিন্ আবিষ্কায়ের অব্যবঞ্িত পরেই কুচিল| (বহর ৮010109) হইতে 

ট্িকৃনিন্ (১৫৮০1270176) ও ক্রলিন্ (13700106)১ সিঙ্কোনা বৃক্ষের ব্ধল হইতে 

কুইনিন্ (0810106) ও সিক্কোনিন্ (01101107106), এবং ক্রমশঃ অপরাপর 

উত্তিক্জ-পদার্থু হইতে বছ নংখ্যক এল্ক্যালয়েড আবিষ্কৃত হইঘ্লাছে। উদ্ভিজ্জ- 
পদার্থ হইতে উপক্ষারগুলি পৃথক করিবার জন্য নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া 

অবলগ্িত হইয়া থাকে । সাধারণতঃ ষে প্রক্রিয়ামতে ইহাদিগকে পৃথক কর! যায়, 

তাহাই এস্থলে সংক্ষেপে বণিত হইল। 

উদ্ভিজ্জ-পদার্থ শুষ্ক করতঃ হৃগ্ চর্ণ করিয়। টার্টারিক্ বা এসিটিক এসিডের 

ক্ষীপ-দ্রাবণের সহিত মিশ্রিত করতঃ ছাকিয়। লইতে হয়? এইরূপে উত্ভিদ্-নিহিত 
এল্ক্যালযেন্ড.দিগের টাটেট্ ব! এসিটেটু নামক লবণ' প্রস্তুত হইয়। ছাঞ্ষিত 
দ্রাবণে অবস্থিতি করে। এই দ্রাবগে এমোনিয়া বা কার্বনেট অফ. সোড! 

যোগ কৰিলে উপক্ষারগুলি অধঃম্থ হুইয়। পড়ে; পরে এল্ক্যালয়েড, ভেদে 

উহাতে ঈথর্, ক্লোরোফম্চ বেন্জিন্ বা এমিলিক্ এল্কহঙ্্ প্রভৃতি জলে অমিশ্র 

নানাবিধ তরল পদার্থের মধ্যে কোন একটী যোগ করিয়া! আলোড়ন করিলে 

উক্ত অধংস্থ পদার্থ তন্মধো দ্রব হইয়া যায়। এই সকল তরল প্রদার্থ জগের 

সহিত মিশ্রিত হয় না বলিয়। উপরিভাগে বা তলদেশে ভিন্ন স্তরক্ধপে অবস্থিতি 

করে ষি এক্ষণে উহাকে পৃথক্ করিয়। লইম্স! শু করিলে উপক্ষারগুলি কঠিন 

অবস্থার প্রাপ্ত হওয়| যায়। 

নিকোিন্ প্রভৃতি উদ্বে (৬০101) উপক্গার গুলিকে চোপাই করিয়া পৃথক্ 

করিতে হয়। 

উপক্ষারগুলি অনেক সমগ্নে নানাবিধ উদ্ভিজ্জ বর্ণে রঞ্জিত থাকে বলি! 

এসিটেট অব্ লেডের দ্রাবণ ও জান্তব-অঙ্গার সাহায্যে পরিষ্কৃত করিরা লইতে হয়। 

প্রায় সকল উত্তিজ্জ-উপক্ষারই কঠিন ও শ্বেতবর্ণ এবং জলে প্রায় 
_অদ্রবনীক়্। কতকগুলি উপক্ষার ঈথর্, ক্লোরোফম্ বেন্জিন বা এমিলিক্ 

এল্কহুলে দ্রধশীয় কিন্তু সকলগুলিই স্ুরাতে সহজে দ্রব হইয়া যা । 
কতকগুলি উপক্ষার দানা-বিশিষ্ট) অপর গুলি চূর্ণাকার বা তরল। অধিকাংশ 
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উপক্ষা্তই বিষ-্ধ্ম-সম্পন্ন ) মর্ষিন্, ছরিকৃনিন্, ক্রদিন্, এট্রোপিনূ, একোনিটিন্, 
নিকোটিন, কোনাইন্ প্রভৃতি উপক্ষারগুগি অতিশয় বিষাক্ত । 

মেয়ারের দ্রাবণ € 879563 1958910৮), গোল্ড, ক্লোরাইড্, পিক্রিকৃ 

এসিড, আই ওডিন্ মিশ্রত আইওডাইভ্ অব পোটা'পিয়মের দ্রাবণ, ফম্ফোমলিব্ডিক্ 

এসিড, প্রভৃতি কতিপয় পরিচায়ক (0:58557)0) উত্তিজ্জ-উপক্ষারদিগের দ্রাবণে 

যোগ করিলে উপক্ষারগুলি বিভিন্ন বর্ণের দানা ব! চূর্ণাকারে অধংস্থ হুইয়া পড়ে । 

এইরূপে উপক্ষার সকলের স্বরূপ নিরূপিত হয়। 

পূ্ব্বে যে গ্লকোসাইডের ( 019095715 ) উল্লেথ কর! গিয়াছে, তাহাদিগের 

মধ্যে অনেকগুলি বিষ-ধশ্মাক্রান্ত। গ্রকোসাইড, গুলির সহিত জল-মিশ্রিত 
সল্ফিউরকু বা! হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ যোগ করিয়া! ফুটাইলে প্লকোজ.(0130০36) 

ব! গ্রেপ্-স্থগার্ (318)5-50681) উৎ্পর হয় ; পরে ইহাতে ফেলিংএর দ্রাবধ 

যোগ করিয়া উত্তপ্ত করিলে রক্তবর্ণ কিউপ্রম্ অক্মাইড, অধঃস্থ হয়। এই পরীক্ষার 

দ্বারা কোন পদার্থ গ্লকোপাইড. কি না, তাহা নিরপিত হয়! ডিজিট্যালিন্, 
স্তালিসিন্ প্রভৃতি বিভিন্ন ওধধগুলি এক একটা গ্লকোসাইড,। 

তরল উদ্ভিজ্ঞ-উপক্ষারদিগের মধ্যে কোনাইন্ (007776) ও নিকোটিন 
(210009) সর্ব প্রধান। 

বেঙগান্নাইন্ম্ (00700৩,0817158)--হেম্লক ([79201002) 

নামক উত্তিদ্বের বীজ হইতে এই পদার্থ প্রাপ্ত হওয়। যায়। ইহা! বর্ণহীন* ক্ষার- 

গ্রতি-ক্রিয়-বুক্ত তরল পদার্থ ও ভয়ানক বিষাক্ত । ইহ! দ্রাবকের সহিত মিলিত 

হইলে দ্রাবক ভেদে ভিন্ন ভিন্ন লবণ প্রস্তত করে। 

ন্িিবেগািল্ (1০007, [05787] )--এই পদার্থ তামাকের উগ্র- 
বীর্য পদার্থ; তামাকের পাতায় উহ! শতকরা ২ হইতে ৮ ভাগ বিগ্কমান থাকে । 
তামাকের পাতা চোয়াইয়া ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে । 

বিগুদ্ধ নিকোটিন্ বর্ণহীন, উগ্রগন্ধযুক্ত তরল পদার্থ; কিছুঙ্দগিন থাকিলে ইহা 

রক্তবর্ণ ধারণ করে। ইহা! জল, সুরা ও ঈথরে দ্রবণীয় |" ইহ! ভয়ঙ্কর বিষাক্ত « 

পদার্থ; একবিন্দু মাত্র উদরস্থ হইলে অবসাদ, মুচ্ছ1, হস্তপদাদি অবশ ও 
হৃংপিগ্ডের ক্রি স্থগিত হই! প্রাণ বিশবোগ হয় । 

ব্্পান, নত, চুরুট, দৌক্তা? স্ুত্তি প্রন্ভৃতি কোন না কোন আকারে প্রায় 
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সমস্ত মানব জাতি তামাক বাবহার করিয়। থাকে । যেকোন আকারেই তামাক 

ব্যবহৃত হউক ন| কেন, অল্প মাত্রার ইহ1 শরীরে উত্তেজক ক্রিন্ন। গ্রকাশ করিয়। 

অবসাদ দূর করে, একন্ত পরিশ্রমের পর তাঁত্রকুট সেবনে শ্রান্তি দূর হইয়া থাকে; 
কিন্তু অধিক মাত্রায় দেবন করিলে বমন, শিরোধূর্ণন ও অবসাদ উপস্থিত হয়। 

আমাদিগের দেশে যে হু'কায় তামাক খাইবার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাই 

সর্বাপেক্ষা অল্প অনিষ্টকর, কারণ তামাকের ধূম জলের মধ্যে বিধৌত হইয়! 
আমিলে উবার বিষগুণ অনেকাংশে দূরীভূত হয়। 

হমহিচলন্ (1101011, 0৭ চু,গ00০)--ইহাই অহিফেনের প্রধান 
উত্ভিজ্জ-উপক্ষার। অহিফেন এক প্রকার বৃক্ষ-নির্ধ্যাস ; পোস্ত টেড়ি (0০79৮ 

083815 ) পাঁকিবার পুর্ব্বে উহার গাত্র স্থাঁনে স্থানে চিরিঙ্গা দিলে হদ্ধের ন্যায় ষে 

এক প্রকার নির্যাস নির্গত হয, তাহা শুফ করিয়া অহিফেন,প্রস্তত হইয়া থাকে । 

তারতবর্ষ, চীন, এসিক। মাইনর্, তুরস্ক ও মিসর দেশে প্রচুর পরিমাণে অহিফেন 
বৃক্ষের চাষ হইয়! থাকে । ভারতবর্ষে বেহার ও মালব প্রদ্দেশে বিস্তর অহিফেন 

জন্মে । অহিফেনের ব্যবস। গভর্ণষেণ্টের একচেটির | 

তামাকের গ্তায় এ দেশে অহিফেনের ব্যবহার যণেষ্ট প্রচলিত; প্রৌঢাবস্থা 
হইতে অনেকেই অহিফেন সেবন করিতে আরম্ভ করে। অনেক স্থলে 

অহিফেনের অশ্যক্প মাত্রায় এরূপ ব্যবহার অনাবশ্যক হইলেও বিশেষ অনিষ্ট সাধন 
করে না। তবে দোষের মধ্যে ক্রমশঃ ইহার মাত্রা বাড়ির যার এবং অবশেষে 
ইহা এত অধিক পরিমাণে সেবিত হয় যে মনুষাকে একবারে জড়প্রায় 
ও অকর্মণ্য করিস! তুলে এবং অল্লদিনে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। $ ভরি 

(৯০ গ্রেণ)। অহিফেন দুই বেলায় নিঃশেষ করে, এরূপ লোকের দৃষ্টান্ত 

বিরল নহে। | 

অহিফেন অতিশয় বিষাক্ত পদার্থ; বিশেষতঃ শিশুগণ' অহিফেন কোন 

মতেই সম্থা করিতে পারে না, এজন শিশু-চিকিৎলায় ইহার ব্যবহার এক 

প্রকার নিবিদ্ধ। আমাদিগের দেশে অহিফেন সেবন দ্বারা আত্মহতা! সর্বদা 
ঘটিতে দেখা যার? ইহার কারণ এই ঘষে অহিফেন অতি সহজ-লত্য পদার্থ 

এবং ইহার বিষগডণ আবাল-বুদ্ধ-বনিত। সকলেই অবগত আছে। বিশেষতঃ 

অহিফেন দেবনে দৃশ্ঠতঃ বিশেষ কোন যন্ত্রণা হন্ধ না, কেবল মাত্র সংজ্ঞ। লোপ 
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হইয়! মৃত্যু উপস্থিত হয়, এজন্ত এদেশে আত্মহত্য। করিবার নিমিত্ত অহিফেনের 
ব্যবহার অধিক দেখিতে পাওয়া! যায়। 

অছিকেন ওধধার্থে বিস্তর ব্যবহৃত হুইয়! থাকে; ইহা একটা মহে।পকারী 
ওষধ। 

অহিফেনের মধ্যে যে সকল উপক্ষার আছে, তন্মধ্যে মফিন্ই সর্বপগ্রধান ) 
অহিফেনের ওষধগুণ বা বিষগুণ অধিকাংশই মফিনের নিমিত্ত । তুরস্কদেশ-জাত 

অহিফেনে শতকর! ১* হইতে ১৫ ভাগ এবং ভারতবর্ধ-জাত অহিফেনে ৮ হইতে 

১* ভাগ মর্ষিন্ বিষ্তমান থাকে । মফিন্, মিকোনিক্ এপিড নামক অর্থানিক্ 
দ্রাবকের সহিত মিলিত হই়| সিকো নেট অফ মর্ফিন্ (1160078$9 06110101106) 
রূপে স্থচিকার আকারে অহিফেনের মধ্যে অবস্থিতি করে। 

মফিন্ শ্বেত বর্ণ, দানা-বিশিষ্ট বা! চুর্ণাকার ; ইহ! লীতল জল অপেক্ষ। উষ্ণ জলে 
অধিক পরিমাণে দ্রবণীয়। ইথর্ ও ক্লোরোফর্মে ইহ। পামান্ত পরিমাণে ভ্রব হয় 

কিন্তু সুর! ও এমিলিক্ এল্্কহলে সহজেই দ্রব হইয়। যাঁয়। হাই্রে।ক্লোরিক্, 

সল্ফিউরিক্ ও এপিটিক্ এগিডের লছিত মিলিত হইয়া! যথাক্রমে মর্চন্ হাইড্রো- 

ক্লোরেট, মর্ফিন্ সল্ফেট ও মর্ষিন্ এমিসেটু নামক লবণ প্রস্তত হয়; এই সকল 
লবণ শুধধার্থে ব্যবহৃত হয়। 

মঞ্চিন্ র্যভীত কোডিন্ (0০6176) নামক অছিফেনের আর একটা উপক্ষার 
ওধধার্থে বহুমূত্ররোগে ব্যবহ্ৃত হয়। কোডিন্ শ্বেতবর্ণ, দানা-বিশিষ্ট, ক্ষার- 

প্রতিক্রিয়।-সম্পন্ন এবং মফি'ন্ অপেক্ষা জলে অধিক পরিমাণে দ্রধণীয়। ইহাও 
একছী বিষাক্ত পদার্থ । 

থিবেন্, নার্পিন, পাপেভারিন্, নার্কোটিন্ প্রভৃতি অহিফেনের অপর কতিপয় 
উপক্ষারও বিষ-ধর্্াক্রাস্ত। 

মফিনের স্বরাপ নিরাপণ (79918) 

১। মঞ্চিন্ ফেরিক্ ক্ৌরাইডের ভাব সংযোগে নীলবর্ণ ধারণ করে। 

২। আইওডিক্ এসিড, ও শ্বেত-সারের দ্রাবগ সংযোগে নীলব্ণ পদার্থ অধঃস্থ ছুয়। 

খেঠ-সারের দ্রাবণের পরিবর্তে কার্ববন্ ভাঁই-সল্ফাইভ,যোগ্ করিলে এই পদার্থ গোলাগীবর্ণ 
ধারণ,করিয়। তলদেশে অবস্থিতি করে। 

৩। মফিন্ উগ্র নাইটিক এসিডের সহিত একজিত হইলে কমলালেবুর বর্ণ' (07089 

০9101) উৎপাদন করে; পয়ে ষ্ট্যানাসু কোরাইভ্ সংযোগে ইহ। বেগুণীবর্প ধারণ বরেন। 
(ক্রদিনের সহিত প্রতেদ )। 
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৪। মধফিনের সহিত ফেরিসায়ানাইডের জাবপ। ফেরিক।কোরাইডে দ্রান্ণ এবং অল-সিজিতত 
হাইড্রে!-ফে।রিক্ এসিড সংযোগে গাড় নীলবর্ণ গ্রুসিয়ান্ বল উৎপনস হয়। 

আঁহফেনের স্বরূপ নিরূপণ (55৮৪) | 

অহিফেনের জল-মিশ্রিত জ্াবণ পরীক্ষার জন্য গৃহীত হয়। 
১। অহিফেনের মধ্যে মিকোনিক এসিড নামক যে জ্রাবক আছে। তাহা! ফেরিক্ 

/ ঝোক়াইডের আ্রাবণের সহিত মিশ্রিত হইলে গাঢ় রক্বর্ণ ধারণ করে। 
২। ভারতবর্-জাত অহিফেনে পফ্িরন্সিন (60:0110)7) নামক একপ্রকার উপক্ষার 

আছে, ইহ! হাইড্রোকোরিক এসিডের সহিত একত্রিত হইয়! উত্তপ্ত হইলে গৌলাপীবর্ধ ধারণ 

করে। এই কারণে এদেশের অহিফেনের দ্রাবণে হাইড্রোক্লোরিক এমিড, মিশ্রিত করিয়া 
উত্তাপ প্রয়েগ করিলে ভ্রাধণ গোলা গীবর্ণ ধারণ কযে। 

ভিন্ন (9£5০8710৩, 02235 2502)--এই পদার্থ ক্রসিন্ 
নামক অপর একটা উপক্ষারের সহিত একত্রে কুচিল1 বৃক্ষের (90 ০171)03 

[িঞক্ক ড০00108) বন্ধঞ। ও বীজের মধ্যে অবস্থিতি করে। কুচিল! বীঞ্জ আয়তনে 

একটা পয়লার স্থায়, দেখিতে ধুনরবর্ণ, চিন্তণ ও রোমশ এবং আস্বাদনে অতিশর 

তিক্ত । কুচিলার ছাল ভ্রমক্রমে কুর্চির ছালের পরিবর্তে ওধধরূপে ব্যবহৃত 

হইয়া প্রাণনাশের কারণ হুইয়াছে। কুচিলার ছাল কুর্ির ছাল হইতে পৃথক্ 

করিতে হইলে উহার সহিত উগ্র নাইটিক্ এসিড, মিশ্রিত করিতে হয়) নাইটি কৃ 

এসিড. সংযোঁগে কুচিলার ছাল রক্তবর্ণ ধারণ করে কিন্তু কুর্চির ছালে কোন বিশেষ 

বর্ণ উৎপন্ন হয় ন|। 

টিক্নিন ও ক্রসিন্ ছুইটীই বিষাক্ত পদার্থ; অধিক মাত্রায় সেবিত হইলে 
ধনস্কার রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়! মৃত্যু উপস্থিত হয়। এই ছইটা পদার্থ 

কুচিলার ছাল ও বীজের মধ্যে থাকে বলিয়। উহারাঁও বিষাক্ত পদার্থ। ছিক্নিন্ 
দেখিতে শ্বেত্তবর্ণ, দানা-বিশিষ্ট ও আম্বাদনে অতিশয় তিক্ত । ইহা শীতল জল 
অপেক্ষা উষ্ণ জলে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে দ্রবণীয়, ঈথরে সামান্ত 
পরিমাণে কিন্ত ক্লোরোকফর্ষে সহজে দ্রব হইয়া যায়। 

্ টিক্নিনের স্বরূপ নিরূপণ (79568) । 

১। ছ্টিকৃনিনের সহিত উগ্র সম্ফিউরিক্ এলিড, মিশিত করিয়। উহাতে ম্যাঞ্জানীজ ডাই- 
অনপ। ইভ, ব| বাই-ক্রোখেট অফ. পটাশের দান! যোগ করিলে প্রথমতঃ উজ্জ্বল বেগুণীবর্ণ উৎপন্ন 
হয়) পরে উহা শীপ্র লোহিত এবং অধশেষে হরিজ্রাবর্ণে পরিবর্তিত হ্য়। 

্ 
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ভ্রুঙিন্ন (8180179, 08৪ নুএ৫ব50$)--ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে 
যে ইহ! ষ্টিকৃনিনের সহিত কুচিল! বৃক্ষ মধ্যে অবস্থিতি করে। ইহা শ্বেতবণ, 

দান1-বিশিষ্ট, তিক্ত ও শীতল জলে ষ্টিকৃনিন্ অপেক্ষ।! অধিকতর দ্রবণীয়। ইহ! 
ষ্টিকৃনিনের ন্যায় তত উগ্রবিষ নহে। 

ক্রসিনের স্ববপ নিরূপণ (19869 )। 

১। ক্রসিন্ উগ্র নাইটি,কু এসিডের সহিত একক্রিত হইলে গ1ঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করে। 
এক্ষণে ইহাকে উত্তাপ-সংযোগে শু্ধ করিলে হরিগ্র/বর্ণ পদার্থ অবশিষ্ট থাকে । পরে উহ্বাতে 

্যান।স্ কো্লাইড. যোগ ক্করিলে বেগুণীবর্ণ উৎপন্ন হয় (মফিনের সহিত প্রডেদ )। 

বুলিল্ন (0770৩, 05915 4502)-_আমেরিকার অক্জঃপাত 
পেরু দেশে িঙ্কোনা নামে এক প্রকার বৃক্ষ যথেই পরিমাণে জন্মে। এই বৃক্ষের 

বন্ধল হইতে কুইনিন্ গ্রস্ত হয়। এক্ষণে দার্জিলিং, নীলগিরি ও যাভ! হীপে 

লিক্ষোনা বৃক্ষের চাষ হইতেছে এবং ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে কুইনিন্ প্রস্তত 
হইতেছে। কুইনিন্ ব্যতীত পিস্কোন! বৃক্ষ হইতে সিক্কোনিন্, লিক্কোনিডিন্ প্রভৃতি 
অপর কয়েকটা উপক্ষার প্রাপ্ত হওয়! যায়। 

কুইনিন্, সিঙ্কোনিন্ প্রভৃতি সিক্কে(নার উপক্ষারগুলি অরদ্প পদার্থ; কুইনিন্ 
ম্যালেরিপা জরের একমাত্র মহৌষধ । 

কুইনিন্ শুভ্রবর্ণ ও অতিশয় তিক্ত; ইহা! শীতল জলে প্রান অদ্রবশীয় কিন্তু 
সুরু, ঈথর্, করলোরোফম্ ও বে কোন দ্রাবক সংযোগে সহজেই দ্রব হইয়! যায়। 

সল্ফিউরিক্ এসিডের সহিত মিলিত হইয়া] সল্ফেটু অফ. কুইনিন্, ও হাইফ্রো- 

ক্লোরিক এসিডের সহিত মিলিত হই! হাইড্রোক্লোরেট অফ.কুইনিন্ প্রস্তুত হইয়া 
থাকে । এই দুই পদার্থ ই সচরাচর গুঁষধর্ূপে ব্যবহৃত হয়। 

কুইনিনের শ্বরূপ নিরূপণ (5515 )। 

৯) কুইনিন্ জল-মিশ্রিত সল্ফিউরিক্ এমিডে দ্রব হইলে দ্রাবণ ঈষৎ নীলবধ দেখার । 

২। কুইনিনের সহিত কোরিণের ভ্রাবপ মিশ্রিত করিয় উহাতে এমেনিয়! যোগ করিলে 

জ্রাবণ উচ্ফবল হরিঘর্দ ধারণ করে। ইহাতে নলগফিউরিক্ এনিড. যোগ করিলে রন্্বর্ণ 
উৎপন্ন হয়। 

নিক্কোন্নিন্ন (01001108109, 05917 24%0)--ইছা। কুইনিনের 

সহিত সিক্কোনা বৃক্ষের বন্ধল মধ্যে অবস্থিতি করে। ইহ! শীতল ও উষ্ণ জলে 
অদ্রবণীয়, দেখিতে শুভ্রব্ণ, দানা-বিশিষ্ট এবং আস্বাদনে তিক্ত । 

চু ১, 
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সিষ্কোনিনের শ্বরাপ নিরূপণ (1555 )। 

১।. সিক্কোনিন্ জল-মিজ্রিত সল্ফিউরিক, এসিড, সংযোগে ভ্রব হইয়া যায়, কিছু ভ্রাবথ 
জবর্ণ দ্বেখার ন| (কুইনিনের সহিত প্রভেদ )। 
২। নিক্কোনিদের সহিত ক্রিণের ভ্রাবণ মিশ্রিত করিয়৷ উহাতে এমোনিয়। যোগ করিলে 

খেতবর্দ পদার্থ অধংস্থ হয়, কিন্তু কুইনিনের ভ্ব(বণের গ্ভায় হরিদ্বর্ণ ধারণ করে ন1। 
এক্ষোনিডিন্ন (40010101159, ০55 নু «012)--একো নাইট বৃক্ষের 

(4০০010) বৈ 5061105 ) মূল হইতে এই পদার্থ প্রস্তুত হইয়। থাকে। 

একোনিটিন্ থাকে বলিয়৷ একোনাইটের মূল অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থ । এদেশে 
ইহা, বৎসনাভ, শুর্গবিষ, মিঠাবিষ, ডাঁকৃরা প্রভৃতি 'বিভিন্ন নামে পরিচিত। 
স্বল্প মাত্রার একোনাইট ওধধার্থে ব্যবহৃত হয়) মাত্রা কিঞ্দিধিক হইলে জিহব। 
ও মুখের অভ্যন্তর চিন্ চিন করে এবং উক্ত স্থানের স্পর্শান্ুভবশক্তির হ্রাস হয়। 
অধিক মাত্রায় সেবিত হইলে সুমন্ত শরীর চিন্ চিন করে ও অসাড় হুইয়। যায় এবং 
ৰমন, বিরেচন, হৎ-পিও ও পেশীর দৌর্ববল্য এবং অত্যন্ত অবদাদ উপস্থিত হয়; 
পরে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়! স্থগিত হই! মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । কখন কখন মৃত্যু 
পূর্বে হত্ত পদান্দির আক্ষেপ (0০975915107) হইয়। থাকে । 

একোনিটিন্ ভর়ঙ্কর বিষাক্ত পদার্থ ; হস গ্রেণ মাত উদরস্থ হইয়া মৃত্যু সাধিত 
হইয়াছে। 

বিপ্তদ্ধ একোনিটিনের কোনরূপ রাসায়নিক পরীক্ষ! নাই। বণামাত্র জিহ্বার 
অগ্রভাগে ঘর্ষিত হইলে জিহ্বা চিন্ চিন করে ও ক্রমে অসাড় হইয়া যায়; 
জিহ্বার এইন্ধপ অবস্থা! ৮১০ ঘণ্ট। কাল পর্যন্ত থাকে। 

ভারতবর্ধ-জাত একোনাইটে (0০0101001) [7610%) পিউডে।-একোনিটিন 
(659000-80001006) নামক উপক্ষার অবস্থিতি করে; ইহাও একোনিটিনের 
স্যার ভয়ানক বিযাক্ত পদার্থ । 

ত্োকেেন্ন্ (5০9০8175০17 795094)- পেক্দেশে ইরিথুক্সিলম্ 
কোক (11507101800 0০008 ) নামক বৃক্ষের পত্র হইতে এই উপক্ষার 
প্রাপ্ত হওয়! যায়। ইহা দানা-বিশিষ্ট, সরাতে ভ্রব হয়। শরীরের কোনও 
স্থানে লাগ!ইলে স্পর্শ-শক্তি লোপ পায়, এজন সহজ অন্ত্র-চিকিৎমায় এই 
পদার্থের দ্রাবপ সর্বদাই ব্যবহৃত হয়। চক্ষুরোগ চিকিৎসায় জালা ও অন্ত্রাঘাত- 
জনিত যন্ত্রণা নিবারণের নিমিত্ত কোকেন্ ব্যবহৃত হইয়। থাকে । 



ঈসেরিন্। * ৪৪৩ 

অহিফেন ও সুরার ন্তার কোকেন্ অধুনা মাদকল্গপে যথেষ্ট পরিমাণে 
বাবহত হইতেছে । ইহা অল্প পরিমাণে সেবন করিলে প্রথমতঃ উত্তেজন। 

ও শ্ছুষ্তি অন্কুভব হর, কিন্তু কিছুদিন এইক্ধপে ব্যবস্থত হইলে এমন “নেশা” 
জদগ্মিয়। যায় যে ফোন মতেই ইহাকে ত্যাগ করিতে গার! যায় না। যাহার! 

প্রত্যহ কোকেন লেবন করে, তাছাদিগের স্বাস্থ্য শীত ভঙ্গ হয়, বিচারশ[ক্তর 

হীনতা জন্মে, ক্ষুধ। নষ্ট হয়, শরীর শীর্ণ ও দূর্বল হয়, কোন কাধ্যে উৎলাহ থাকে 

ন!) কাহারে হস্তপদ কাপে এবং কেহ ঝ| উন্মাদগ্রস্ত হুইয়। পড়ে। অনেক 

স্থলে দত্ত ও জিহ্বাতে কাল দাগ দেখা যাযর়। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে মৃত্যু 

উপস্থিত হয় । এই ওষধের অস্তিত্ব পৃর্ব্বে এদেশে চিকিৎসক ভিন্ন অপর কেহ 
জানিত না, কিন্তু অধুন। অনেক কুচরিত্র ব্যক্ধি “নেশ।” করিবার নিমিত্ত এই দ্রব্য 
সেবন করিয়৷ থাকে; এজন্ত গভর্ণমেন্ট, কোকেনকে অভিফেন ও মন্তের চায় 
'আব্গারি'র অন্তভূতি করিয়াছেন। এক্ষণে কেহ লাইসেন্স, ব্যতীত কোকেন্ 

বিক্রয় করিতে পারে না। 

কোকেনের স্বরুপ নিরূপণ (1685 )। 

কোকেন্ হাইড্রোকো রেটের জল-মিশ্রিত ড্রাবণ পরীক্ষার জন্য গৃহীত হয়! 
১। কোকেন জিহ্বার অগ্রষ্তাগে লাগাইলে কিয়ৎক্ষপের নিমিত্ত ম্পর্শ-শক্তি লোপ 

প্রাপ্ত হয়।  * 

২। নাইটিক্ এসিড, সংযোগে শ্ুষ্ করতঃ উহাতে ন্রা-মিশ্রিত কিক পাশের দ্রাবণ 
যোগ করিলে পিপার্মিণ্টের ( 120100077106) গন্ধের হায় হগদ্ধ নির্গত হয়। ৃ 

৩। পিক্রিক এসিডের ভ্রাধণ যোগ করিলে হরিস্রার্ণ সুচিকাকাব্নে দাণা-যুক্ক পদার্থ 

অধঃস্থ হয়। ইহা অণুবীক্ষণ সাহাঁবো পরীক্ষিত হইয়া! থাকে । 

৪1 পোটাসিয়ম্ ক্রোষেটের ভ্রবণ ও হাইড্রোক্েরিক এসিড. লংযোগে হরিস্রীবর্প পদার্থ 

অধংস্থ হয়। 

জসেনেজিন্ন্ (95610, 015 7৪১1502)--এই উপক্ষার ক্যালাবার্ 

বীন্ (09191911681) ) নামক উত্তিদ বিশেষের বীজ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যা়। 

ইহ! জলে সামান্ত পরিমাণে দ্রবণীর, কিন্তু স্থরাতে সহজে দ্রক হইয়! বান। এই 
পার্থ ক্ষার-প্রতি-ক্রিয়া-সম্পন্ন এবং অতিশয় বিষাক্ত | * 

ইহার দ্রাবণ চক্ষুতে লাগাইলে কনীনিক ( 00119 ) সস্কুচিত হয়, এজন্য ইহ! 

চক্ষুরোগাবশেষে ওধধরূপে বাবহত হইয়া থাকে । 



্ 
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এক্রোপিল্ (80001090110 )--ইহা এবং ধুতুর!র 

মধ্যস্থিত ডাটুক্সিন্ €(170960075) নামক উপক্ষার একই পদার্থ। হ্হ! 

বেলেডোন।১ (13611200705 )। ধুতরা ( 1)8$005 ) প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিদ 

হইতে প্রাপ্ত হওয়। যায়। 

এট্রোপিন্ শবে তবর্ণ, দানা-বিশিই ও শীতল জলে সামান্য পরিমাণে দ্রবণীয়। 
ইহ একটা বিষাক্ত পদার্থ। অধিক মাত্রায় দেবন করিলে প্রথমতঃ উন্মাদের 

লক্ষণ প্রকাশ পায়, পরে সংজ্ঞা লোপ হইয়। মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়। থাকে। কিছুদিন 

পুর্ব্বে এদেশে ঠগী নামক একদল ড।কাইত ছিল। তাহার অপরিচিত পথিকের 

সহিত সপ্তাব স্থাপন করিয়া উহার্দিগের খাস্থের সহিত ধুতুরার বীজ-চর্ণ মিশ্রিত 
করিয়া! দিত। বিষাক্ত থাগ্ভ ভক্ষণ করিয়া! পথিকের অচেতন হইয়া পড়িলে 

ডাকাইভের1 উহাদের যথাসর্বস্ব অপহরণ করতঃ পলান্বন করিত। ঠগী-পুলিনের 

কঠিন শাসনে এরূপ অত্যাচার বুল পরিমাণে নিবারিত হইলেও এপ্রকার ঘটন।! 

এখনও নিতান্ত বিব্রল নহে। কলিকাত!| নগরীতেও মধো মধ্যে এক্স্প ঘটন! 
ঘটিয়া থাকে। 

এট্রীপিন্ চক্ষুরোগ ও অন্তান্ত রোগের চিকিৎসার নিমিত্ত অল্প মাত্রায় ব্যবহৃত 
হইর়! থাকে । 

এট্রোপিনের কোনরূপ সন্তোষজনক রাঁসজনিক পরীক্ষ। নাই ইহ! জলে 

মিশ্রিত করিয়। উহ্থার ছুই এক বিন্দু বিড়ালের চক্ষুর মধ্যে ঢালিয়! দিলে কনীনিক 
(29011) প্রসারিত হয়। 

ধুতুর! শ্রেণীর অন্তভূতি হায়োপায়ামদ্ নাইজর্ ( [79090)80995 [২129 ) 

ন|মক বৃক্ষের মধ্যে এট্রোপিনের সহিত হায়োনিন্ (17)95016 ) এবং হায়ো- 
সায়ামিন্ (7০95০590710) নানক ছইটা উপক্ষার প্রাপ্ত হও! বায়। 

ইছাদিগের ক্রি। এাট্রাপিনের অনুরূপ । 

ক্ষেক্িন্ন (0916106, 0৪ ত্র । ০402) -ইহা এবং চায়ের মধ্যস্থিত 
টান্ ([00510 ) নামক উপক্ষার একই পদার্থ। ইহা কফি-বীজ ও চা-বৃক্ষের 
পত্রমধ্যে অবস্থিতি করে। * কেফিন্ দেখিতে শ্বেতবর্ণ, রেসমের স্তায় চিক্ধণ 
সুচিকাকারের দানাবিশিষ্ট। ইহ! শীতল জলে কিয়ৎপ্রিমাণে দ্রব হম্ব। এই 
দ্রাবণ আশ্বাদনে তিক্ত । সুরা, ঈথর্, বেন্জিন্ ও ক্লোরোফমে' কেফিনু দ্রবণীয়। 



সালিসিন্। *. | 8৪৫ 

কেফিন্ ভিন্ন ভিন্ন দ্রাবকের দহিত মিলিত হই বিভিন্ন লবণ প্রস্তুত করে। 

এই নকলা জ্বগের মধো সাইট্রেটে অফ. কেফন্ (011216 01 080109) 
উত্তেজক ওুঁধধরূপে ব্যবহৃত হয় । চ1 ও কফির মধ্যে কেফিন্ থাকে বণিক! উহা 

পাঁন করিলে শ্রাস্তি ও অবসাদ দূর হয়। 

কেফিনের হায় থিওব্রোমিন্ ([159090:011786) নামক একটা উত্তেজক 

উপক্ষার কোকো! বৃক্ষ (11750010178 08০29 ) হইতে প্রাপ্ত হওয়। যায় । 

চাঁ ও কফির ন্যায় কোকে। শ্রাস্তি ও অবদাদ দূর করিবার নিমিত্ত পানার্থে 

ব্যবহৃত হয়। 
কেফিনের হুরূপ নিরূপণ (16815 )। 

১। উগ্র নাইটি ক এসিডের সহিত মিশ্রিত করিয়া উদ্তাপ সংযোগে শুদ্দ করিয়া লইলে 
রক্তাত হরিজ্ঞ বর্ণ পদার্থ অবশিষ্ট থাকে। উহা! শীতল হইলে এমে।নিয়ার দ্রাবণ সংষোগে 

বেগুনী বর্ণ ধারণ করে (14010190 5৪ )। 

২। আইওডাইভ. মিশ্রিত আইওডিনের স্রীৰণ যোগ করিয়া উহাতে জলমিশ্রত 

হাইড্রে।ক্লোরিক এসিড যোগ করিলে ধূমলবর্ণ পদার্থ অধংস্থ হয়। 

শাভিনজ্িন্ন্ (:১৪11010, ০18চ21807)--সালিকস, (9911) জাতীয় 

বৃক্ষের ব্ধল হইতে এই পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা! একটা গ্লকোদাইড 
€( 03111005510 ) | 

সাঁলিসিন্ বর্ণহীন, দান1-বিশিষ্ট ও চিকণ; ইহা আদ্বাদনে তিক্ত এবং জল 
ও স্থরা-সারে দ্রবণীয়, কিন্ত ইহ! ঈথরে ড্রব হয় না। | 

সালিসিণ্ কুইনিনের সায় জ্বরদ্ব ওষধরূপে সর্বদ| ব্যবহৃত হর। 

সারলিনিনের শ্বরূপ নিরূপণ (11365 ) । 

শি 

১। উগ্র সল্ফিউরিক এসিডের সহিত মিশ্রিত হইলে ইহ! রক্তবর্ণ ধারণ করে। 

ডিজিটেলিস্ (1)92109115), করুবী (5020 010:502) প্রভৃতি কতিপর 

উদ্ভিদের উগ্র বীধ্য গুলি ্ কোসাইভ, ৷ ইহার! শ্বর্প মাত্রায় ওধধার্থে ব্যবহৃত হয়, 

কিন্তু অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে শরীর মধ্যে বিব-পক্ষণ প্রকাশ পাক এবং 
মৃত্যু পর্য্যস্ত ঘটিয়া থাকে । | 



মূত্র ও মৃত্র-প্রস্তর 
(0017176 200. 101717819 09100109 ). 
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মূত্র (1001109 ) 

মূত্র মধ্যে বিবিধ খনিজ ও অর্গানিক পদার্থ জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া 
অবস্থিতি করে। খনিজ পদার্থদগের মধ্যে ক্ষার-ধাতু ও ক্ষার-মৃত্তিকা-ধাতুর 

লবণ এবং অর্গানিক পদ্ার্থদিগের মধো ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, , ক্রিস্াটিনিন্ 
প্রভৃতি যৌগিকগুলি প্রধান। 

একজন সুস্থকার় যুব পুরুষ প্রতিদিন নযনাধিক ৫০ আউন্স. অর্থাৎ প্রায় 
দেড় সের মুত্র পরিত্যাগ কনে। অধিক জল পান করিলে এবং হিষ্টিরিয়া 

প্রভৃতি বাধু-রোগে অধিক পরিমাণ মুত্র পরিত্যক্ত হয়। অধিক্ক ঘাম হইলে 
ব! পাতল। দ্াপ্ত হইলে মৃত্রের পরিমাণ কমিয়া বায় । ২৪ ঘণ্টার মৃত্রে প্রায় 
আড়াই আউন্স. নিরেট পদার্থ দ্রব হইয়।' থাকে । 

প্রতি সহম্রভাগ মুত্র জল ও নিরেট, পদার্থের পরিমাণ মোটামুটি কত ভাগ 
থাকে, নিয়ে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :- 

জল ১, রি 2 ১৮ ৯৫৬৮৩৬ 

ইউরিয়া .... “০০ *** ১৮ ১৪২৩ 

ইউরিক এসিড. ৪ ০০ আন 

মিউকস্ ছি, ৮ 25 ১০৬১৬ 

হাইপিউরিক্ এসিড., ক্রিয়াটিনিন্ , এমোনিয়া, বর্দোৎ- 
পাদক পদার্থ ও. অপরীক্ষিত অর্গানিক পদ্দার্থ ৮১৫৯৩ 

সোভিয়ম্ ক্লোরাইড. ১, রি ০০ ৭২২ 
ফল্ফরিক্ অব্মাইড. রা নি ০৮ ১২ 
পটাশ, লগ ৪ ৮০৬ কত ১*৯৩ 
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সল্ফর্ ট্রাই-অক্াইড. ফু রর ১০৭০ 

লাইম্ ( চণ) রর নু প্র ০*২১ 

ম্যাগ্নেসিয়া ও ১১২ 

সোড়! ৬ $ ৬ ৪৪৬ ৪2 ৬৪০৫ 

১১৩৩৩ 

শ্বাভাঁবিক মুত্র দেখিতে ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ স্বচ্ছ, আস্বাদনে লবণাক্ত ও এক 

প্রকার তীব্র গন্ধ-বিশি্ই । রোগবিশেষে মূত্রেব পরিমাণ, বর্ণ, স্বচ্ছতা! ও উপাদান- 

গত পার্থক্য লক্ষিত হয় এবং এগ্বুমেন্, দ্রাক্ষা-শর্করা প্রভৃতি অপরাপর দুষিত 

পদার্থও তন্মধ্যে মিশ্রিত থাকিতে দেখ। যার়। 

বহু-মূত্র (1012)5699 ), মুত্র-গ্রন্থি-প্রদাহ (13718155 90159856 প্রভৃতি 

কতকগু'ল রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার নিমিত্ত মুত্র-পরীক্ষ। অবশ্ত প্রয়োজনীর ; 

একারণ চিকিৎসক মাত্রেরই এ বিষয়ে কথঞ্চিৎ জ্ঞান থাক! আবগ্তক। মুত্র 

পরীক্ষা করিতে হইলে সাধারণতঃ কোন্ কোন্ বিষয় দেখিবার আবন্ক হয়, 
তাহাই সংক্ষেপে নিয়ে বণিত হইল । 

২৪ ঘণ্টার মৃত্র একত্রিত করিস! উহার এক অংশ পরীক্ষা করাই শ্রেঃঃ) 
কিন্থ এদেশে, বিশেষ5; গ্রীব্বকালে, এত অধিকল্গণ মূ থাকিলে উহ। বিকৃত 

হইয়া যায়? আঁহাবের ৩৪ ঘণ্টা পরে এবং আতি প্রতৃযষে এধ্যা পরিত্যাগ 
করিস্কাই যে মুর পরিত্যক্ত হয়, এই ছুইবারের মুত্র পরীক্ষা করিলেই সফল 

প্রাপ্ত হওয়। যায়। ৃ 

মুরে অল্প পরিমাণে ফম্মালিন্ (901109110) যোগ করিলে উহ! যিকৃত 

হইগ্া যার না এবং পরীক্ষা স্নন্ধেও কোন গোলযোগ হয় না। ১ আইন্ন, 
মৃত্রে ২ ফোট। ফরমালিন যোগ করিলেই যথেষ্ট হয়। ২৪ ঘণ্টার মুত্র একত্রিত 

করিয়া! রাখিতে হইলে অথথ দুরদেশ হইতে মু পরীক্ষার জন্ত পাঠাইতে হইলে 
উহ্থার সহিত ফর্ম পিন্ যোগ করিয়া রাখ! উচিত। 

বর্ণ (0০1০০ )-- ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে “ম্বাভানিক মুত্র দেখিতে 

ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ। নানা কারণে এই বর্ণের ঝাতিক্রম ঘটিকা থাকে । জরে 

মুত্র অল্প পরিমাণে 'নিঃশ্হত হয়.ও উহ! খক্তবর্ণ হইয়। থাকে। বনুযুত্র, 

হিষ্টিরিয়া, হাপানি কাশ প্রভৃতি রোগে মূত্র অত্যধিক পরিমাণে নির্গত হয় 
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এবং উহ! জলের ্যার প্রায় বর্ণহীন হুইয়। থাকে। মৃত্রের সহিত পিত্ত মিশিত 

থাকিলে উহ! হরিদ্রাভ-পীতবর্ণ (দেখিতে সরিদার তৈলের গায়) এবং 

রক্ত মিশ্রিত থাকিলে রক্তের পরিমাণ অনুলারে গাঢ় বা তরল লোছিতবর্ণ ঝ| 

ধুমবর্ণ (30001:5) হইয়। থাকে । কাইলিউরিয়। (0710118) নামক রোগে 

মৃত্রের সহিত কাইল্ (011০) মিশ্রিত থাকে বলিয়া উহ! ছুগ্ধের স্তায় শ্বেতবর্ণ 
দেখায়; কখন কথন কাইলের সহিত স্ব্লাধিক পরিমাণে রক্ত মিশ্রিত থাকে 

বণিয়। উক্ত মূত্র লোছিত বা গোলাপীবর্ণ দেখায় । 

রুবার্, পোণামুখি, সাণ্টোনিন্, কার্ধলিক্ এপিড, প্রভৃতি খধধ সেবন 
করিলে মুত্রের বর্ণের পরিবর্তন হয়। 

লাক (09০০: )- স্বাভাবিক মূত্র সুগন্ধবিশিষ্ট না হইলেও হুর্নযুক্ত 

নহে; ইহার একটা বিশেষ তীব্র গন্ধ আছে। 

সুত্র পরিত্যক্ত হইবার পর প্রায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উহ! বিকৃত হইয়। বাঁয় এবং 

উদ! হইতে এমোনিয়ার গন্ধ নির্গত হয়। মুত্রস্থ ইউরিয়া নামক পদার্থ বিশ্লিষ 

হইয়া! এমোনিয়ম্ কার্বনেটে পরিণত হয় এবং এরূপ ঝাঝাল গন্ধ উৎপাদন করে। 
বহু-মূত্র রোগে সময়ে সময়ে মুত্রে পক আপেলের ন্যায় সুগন্ধ নির্গত হয়। 

মৃত্রে অধিক পরিমাণে পৃ'্জ থাকিলে উহ! ছূগন্ধযুক্ত হইয়া থাঁকে। হিষ্থ, 

কোপেবা, কাঁবাবচিনি, পলা, রনুন প্রভৃতি পদার্থ ভক্ষণ করিলে মুত্রও 

তদনুরূপ গন্ধযুক্ত ইইয়। থাকে। 
সপ্ত ও অঞ্বঠজ্য পচ্টোর্থ 40098181705 800 5601 

01670)-_শ্বাভাবিক মৃত্র জলের স্তার় পরিষ্কার ও স্বচ্ছ, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাঁবে 

থাকিলে তন্মধো অতাল্প পরিমাণ পেজ। তুলার স্তাঁয় এক প্রকার পদার্থ ভাদিতে 

দেখা যায়। মুত্রের সহিত মিউকস, পুঁজ, ফস্ফেট্, ইউরেটু, কাইল্ বা অধিক 
পরিমাণে রক্ত মিশ্রিত থাঁকিলে উহা! ঘোল1 দেখায় এব* কিরৎক্ষণ স্থিরভাবে 

থাকিলে পাত্রের তলদেশে এই সকল পদার্থ অধংস্থ হইয়। পড়ে। অধঃচ্থু 

পদার্থে পু'জ বা ফক্ফেট থাকিলে উহ। শ্বেতবর্ণ, ইউরেট থাকিলে পাটলবর্ণ এবং 

রক্ত থাকিলে গোছিতবণ দেখান্ন। 

মূতরে ইউরিক্ এসিড. ব! অক্জ্যালেট অফ. লাইম্ অধিক পরিমাণে থাকিলে 
উহার দানার আকারে অধঃস্থ হইয়! পড়ে । 



মুত্র। ৪৪৯ 

অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে অধযস্থ পদ্দার্থ (39০৭1127571) পরীক্ষিত হইয়। থাকে 
(৭৪-৭৯ চিত্র দেখ)। 

মুত্রস্থিত অধ:স্থ পদ্দার্থ। 

২ ২ 
৭৪ চিত্রে। ৭৫ চিজ। 
ফস্টেট্স। অকৃজ্যালেট অব. লাইম। 

১। ফক্ষেট অব. লাইষ্। ১। অক্টাহেড্রা। 

২। টিপ্ব্*ক্ফেট। ২। ডম্বেল। 

৩ ওভাল ৷ 

৭৬ চিন্ত্ে। ৭৭ চিত্র। 
ইউরিক গমিড । ১। মিউকস্ ও মিউকস্ কোষ। 

২। মিউকস্ হুত্র। 
৩। ইউরেট, অব. সৌডা। 

€৭ 
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৭৮ চিত্র। *৯ চি্র। 

১) ইউরিটারের এপিখিজিয়স্ | ১। এপিথিলিয়াল্ কাষ্ট,। 

২। ভেঞ্জাইনার » ২ গ্রানিউলার্ কাষ্ট ! 

৩। র্লাডারের রি ৩। হায়ালাহন্ কাই । 

৪। রিনাল্ রি ৪1 ফ্যাটি কাষ্ইট,। 

হ। স্পামটোজোর]। ৫। ব্লড, কাষ্ট। 

মধ্যস্থলে পুচ্ছযুক্ত শটী প্লাভারের এপিথিলিয়ম্ এবং উহার ৬। মিউকস কাষ্ট,। 

ঠিক বামপার্থে ৪টা ইউরিথার এপিথিলিরম্। 

তাপেন্ষিক্ক গুক্রত্ (5160160 [18115 )--স্ুস্থ ব্যক্ষির 

মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব সাধারণতঃ ১৯১০ হইতে ১০২৫ পধীন্ত হইয়া থাকে 

( এস্থলে চোলাই কর। জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০৯০ মংখা। দ্বারা নির্দিষ্ট 
হইয়। থাকে )1. 

বিশেষ কোন রোগ না খাকিলে৭ নান। কারণে মুত্রের আপেন্গিক গুরুত্বের 

হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া বায়। মাংস-ভোজীদিগের মুত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব 

নিরামিষ-ভোজীদিগের অপেক্ষা অধিক হইয় থাকে, একারণ এদেশীয় লোকের 

মুত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব সচরাচর ১০১০ বা তদপেক্ষাও কম হইতে দেখা যায়। 

অধিক জল পান করিলে এবং নানাবিধ বাযু-রোগে মুত্রের আপে ক্ষক গুরত্বের 
হাস হয়। 

মুর মধ্যে অধিক পরিমাণে ইউরিয়া, অক্জালেট অফ. লাইস্ বা শর্কর| 
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থাকিলে উহার আপেক্ষিক গুরুত্বের বৃদ্ধি এবং এল্বুমিন্ মিশ্রিত থাকিলে 
উহার হান হই থাকে । 

পূর্বে বে হাইদ্রদিটান্ যান্ত্রেৰ উল্লেখ কর! গিয়াছে। জা ইউরিন- 
মিটার্ (01170906091) নামক যন্ত্র দ্বারা মুত্রেব আপে-ক্ষক 

গুরুত্ব [নার্দই হইয়া থাকে । এই যন্ত্রের কাচদগ্ডের উপর 
১০৯০ হইতে ১০৬০ পর্যন্ত সমভাগে বিভক্ত ৬৭টা চিন্ধ 
আষ্কত থাকে। একটা লক্বমান কাচ-পাত্রে মুত্র রাখিয়া 
তন্মধ্যে ইউরিন্মিটার্টী সাবধানের সহিত ভাগাইয়! দিলে 

মুত্রের উপরিভাগ যে অঙ্ক স্পর্শ করিয়া থাকে, তাহাই উত্ত 
মুত্রের আপেক্ষিক ধরুত্ব বলিয়। গৃহীত হয় । পার্খে ইউরিন- 

মিটারের একটি 'চত্র প্রদ্ত হইল। এই চিত্র অনুসারে 

পরীম্মাধীন মুতের আপো কিক গুরুত্ব ১০৩০। 
৮* চিন্ত্র। 

প্রতি-শ্ডিতস্আী (092০0০)--স্বাভাঁবিক মৃত্রের প্রতি-ক্রিয়। ঈষদয় 
(4010) | এদ্প মুত্রে নীলবর্ণ লিট্মস্ কাগজ নিমজ্জিত করিলে উহা লোহিত 
বর্ণ ধারণ করে । 

নিরািব ভোঞ্জনে মৃত্রের অগ্রত্ের হাঁস হয়, এমন কি সময়ে সময়ে উহা 
ফার-প্রতিশক্রয়া-সম্পন্ন (81051776) হইরা থাকে । ক্ষার-খাতুর কার্বনেট বা 
অর্থীনিক দ্রাক-ঘটিত লবণ ওষধরপে ব্যবস্হত হইলে মুত্রের এতি-ক্রিয়! 

ক্ষব হয়; এরূপ মুতে লোহতব্ণ .লিটমন্ কাগজ নিমজ্জত হইলে নীলব্্ণ 
ধারণ করে । 

পূর্ব উত্ত হইয়াছে যে মূত্র কয়েক ঘণ্টা কাল থাকিলে তন্মধ্যে কার্ধনেট্ 
অফ. এসোনিক্সা। উৎপন্ন হয়; এরূপ হইলে মুর ক্ষার-প্রতি-ক্রিয়া-যুক্ত হইয়! 
থাকে। লোহিতবর্ণ লিটমদ্ কাগজ এরপ মূত্রে [নমজ্জিত হইলে নীলবর্ণ ধারণ 
করে কিন্তু উত্তাপ সংযোগে উক্ত নীলবর্ণ অস্তহিত হয় এবং কাগজখানি পুনরায় 
লোহিতবর্ণ হয়। | 

সিষ্টাইটিস (08105) নামক রোগে অনেক সময়ে মুত্রাশয় (31501৩7) 
মধ্যে মূত্র বিকৃত "হইয়া ফা, এজন্ত এই রোগে “ক্ষার-প্রতি-ক্রিয়াসম্পনন মূত্র 
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পরিত্যক্ত হইয়া থাকে । কখন কখন মৃত্রের প্রতিক্রিয়া নক্ষারায় (60091) 

হইয়। থাকে। 
এল্নুমিন্ন্ (219ঘ010 )- নুস্থকায় বাক্কির মূত্রে এল্বুমিন্ থাকে 

না; কিন্ত কখন কথন শ্বাভাবিক মুত্রে সামান্ত পরিমাণে এল্বুমিন্ থাকিলেও 

তজ্জনিত কোন বিশেষ রোগ শরীর মধ্যে পৰিণন্দিত হয় ল। 
ুত্র-গ্রস্থি-গ্রদাহ, হৃদ্পীড়া প্রভৃতি রোগে, অথব। মুত্রে রক্ত, পৃ'্জ বা 

কাইল্ মিশ্রিত থাকিলে মুত্র মধ্যে এল্বুমিন্ বিদ্ভমান থাকে । 

এল বুমিনের স্বরূপ নিরূপণ 00958) । 

১। এল বুমিন্-মিশ্রিত যুত্তে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে এল বুমিন্ জমাট বাঁধে ও মুত্র 

ঘোল। হইয়। যায়) ইহ! নাইটিক্ এমিড, সংযোগে পুর্বববৎ স্বচ্ছ হয় না (ফক্ফেটের সহিত 
প্রভেদ )। 

মুত্রের প্রতি-ক্রিয়। ক্ষার হইলে উত্বাপ সংযোগে সমস্ত এল যুমিন্ অধংস্থ হয় না; এজদ্ 

এরূপ মুত্রে প্রথমতঃ এসিটিক এসিড অল্প পরিমাণে যোগ করিয়া উত্তীপ প্রয্মোগ করিলে 

এল বুলিন্ অধংস্থ হইয়া পড়ে। 

২। মুত্রের সহিত উগ্র নাইটি, এসিড. অল্পে অল্পে যোগ করিলে উহ! তলদেশে স্থিত হয় 

এবং এল বুমিন্ জমাট বাধিয়া উভরের সদ্দিন্থলে একটি স্বেতবর্ণ রেখ! উৎপাদন করে। মুত্রে 

কে(পেবা (00182)8) নামক উঁষধ বা অধিক ইউরেটু মিশ্রিত থাকিলে নাইটিক এসিড, 

সংযে।গে একটা শ্বেতবর্ণ রেথ। হয়, কিন্তু উত্তাপ প্রয়োগ করিপ্জে উহ্! দ্রবীভূত হইব যায় । 

৩। পিক্রিক এসিডের ঘন দ্রাবণ এল.বুমিন্যুক্ত মুত্রে যোগ করিলে গেতবর্ণ পদ্দার্থ 

অধংস্থ হয়; উত্তাপ সংযোগে উহ! দ্রব হইয়। যায় না। অধিক পরিমাণ ইউরেট, পেপ্টোন্ 

(১৫7৮০7০) প্রভৃতি পদার্থ মুর মধ্যে থাকিলে পিক্রিক এসিডের সহিত শ্বেতবর্ণ পদার্থ অধঃস্থ 

হয়, কিন্ত উত্তাপ সংযোগে উহ দ্রব হইয়। যায়। 

৪। ট্রাইকোরাসিটিক এসিড, ো190107800100 9010) সংযোগে শ্বেতবর্দ পদার্থ 
অধঃস্থ হয়। 

৫। স্যালিনিল, সন্ফো নিক এসিডের দ্রবণ সংযোগে মুত্র খোল! হইয়! যায় । 

ভ্রাম্ষা-স্ণরত্রা। (21809 90821)--বহুমুত্র রোগে সুত্র সহিত 

স্াক্ষা-শর্কর! মিশ্রিত থাকে । ভাক্তার পেভি (855 ) বলেন যে স্বাভাবিক 

মুত্রে অত্যল্ল পরিমাণ ড্রাক্ষা-শর্করা মিশ্রিত থাকে? কিন্তু বার্ণার্ (3610919) 

প্রভৃতি অন্তান্ত ডাজ্ঞারের! শ্বাভাবিক সূত্রে শর্করার অস্তিত্ব অস্বীকীর করেন। 
এখন পূর্বোক্ত মতই সাধারণতঃ গৃহীত হইয়! থাকে । 
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পূর্বেই উক্ত হইগ্লাছে ষে শর্করা-মিশ্রিত মৃত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক 
এবং উহার বর্ণ ফিক! হইয়। থাকে । 

জ্রাক্ষা-শররার শ্বরূগ নিরূপণ (০৯8) | 

১। যুত্র ও কণ্টিক্ পটাশ, বা সৌডাঁর দ্রবণ সমভাঁগে মিশ্রিত করিয়। ফুটাইলে শর্করার 

পরিমাণ অনুসারে উহা হরিদ্রা, লোহিত বা রক্তাভ-কৃকবর্ণ ধারণ করে! 

২। মুত্রের সহিত সল্ফেট অফ. কপারের দ্রাবণ এবং অধিক পরিমাণে কিক পটাশ.বা 

সোডার ভ্রাবণ মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে লোহিতবর্ণ কিউপ্রস্ অক্নাইড. অধঃস্থ 

হুয়। 
৩। বেনিডিবের দ্রোবণ % (70701105 5০10107) ৫ কিউৰিক্ সেন্টিমিটার (চায়ের 

চাঁমচের ১ চামচ) একটী টেষ্ট, টিউবে লইয়া ৮ ফোট! মুত্র একটা ড্রপার্ (7)7001)0) গার! 

উহাতে যৌগ কর। এক্ষণে টেষ্ট, টিউব টা ১ মিনিট হইতে ১২ মিনিট, কাজ শিখার উপর 

রাঁখিয়! উত্তাপ প্রশ্নোগ কর অথবা ৫ মিনিট.কাঁল ফুটন্ত গল্পের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া রাখ। 

মুত্রে শর্করা না৷ থাকিলে দ্রাবণের বর্ণের কোন পরিবর্তন সাধিত হইবে না, কিন্তু শর্করা 

থাকিলে উহার পরিমাণ অনুসারে দ্রাব্টী হরিৎ, গীত, মেটিরা অথবা লোহিত বর্ণ ধারণ 
কৰিবে। বর্ণের এইরূপ পরিবর্তন লক্ষা করিয়! যুত্রে শর্করার পরিমাণ মোটামুটা নির্দেশ 

করা যাইতে পারে। হরিছর্ণ হইলে মুত্রে শর্করার পরিমাণ শতকরা *২ হইতে *'৫, 
পীতবধ হইলে ০৫ হইতে ১, মেটিয়! রং হইলে ১ হইতে ১'৫ এবং দ্রাবণটা লোহিভণ ধারণ 

করিলে মুত্রমূধ্যে শতকরা ১'৫এর অধিক পরিমাণ শর্করা আছে বলিয়া! বুঝ। যায়। 
৪। ফেলিংএর জাঁবণের 1 ছুই অংশ মমভাগে মিশ্রিত করতঃ উত্তপ্ত করিয়া তম্মধ্] 

রক্ষা শর্কর! মিশ্রিত মৃত্র যৌগ করিয়া ফুটাইলে হযিদ্রা বা লোহিতবর্ণ কিউপ্রস্ অক্সাইড, 

অধঃস্থ হয়। 

ক ১৭.০ গ্র্যাম্ কপার্ সল্ফেট,, ১৭৩ গ্র্যাম সোডিয়ম্ সাইট্রেট,। ১** এ্যাম্ নির্জল 

কাব্ধনেট, অফ মোড়া পরিশ্রত জলে (0015011101 ৬০৩) দ্রব করিয়া ১*** কিউবিক্ 

সেপ্টিমিটার্ করিক্সা লইলেই বেনিডিরের জ্রাবণ প্রস্তুত হয়। 

1 ফেলিংএর দ্রাবণ প্রস্তুত করিবার প্রণালী-ফেলিংএর প্রাবণ ছুই নমংশে বিতক্ঞ; 

একটা কপার সলিউসন্ (0000৩ 801010101) ও অপরটি আল্কালাইন্ টা ট, 

মলিউসন্ ($17:01156 1570150৩ ২018690) নামে পরিচিত । ৬৪৬৪ গ্র)াম কপার মল্্কেটঃ 

এবং ১ কিউবিক্ব সেপ্টিমিটার্ উগ্র সঙ্গফিউরিক এসিড চোলাই করা জলের সহিত মিশ্রিত 

করিয়া ১ লিটার করিরা লইলেই কপার্ 'নলিউসন্ প্রস্তত হয়) ১৭৫ গ্রাম সৌড। পটাশ, 

টার্টেট ৭৭০ কিউবিক্ মে্টিমিটার্ পরিমাণ চোলাই কর। জলে দ্রব করির়! ডাহা ৫* প্রান 
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€। সাফ্রানিমের দ্রাবণ ও কষ্টিক সৌডা দংযোগে মুত্র রক্তবর্ণ ধারণ করে। উত্তাপ 
সংযোগে উহ! হরিজ্রাবর্ণে পরিণত হয় । 

। ফেনিল্ হাইডরাঞ্জিন ও এলিটেই অব. মোড1 যোগ করিয়। উত্তাপ প্রয়োগ করিলে 

হরিদ্রাবর্ণের ওনাজে ন্ (09572079) দানার আকারে অধঃস্থ হয । অনুবীক্ষণ সাহীয্যে এই 

দানাগু'ল ( ঝাটার আকারের ) পরীক্ষ। করিতে হয়। 

ফস্ফেউ ২ (£019900265 )--ম্বাভাবিক মুত্রে অল্প পরিমাণ ফক্ষেট 

দ্রব হইয়! অবস্থিতি করে। 

ফক্ছেটের স্বরূপ নিজগণ (৩১1) 

১। ক্ষার-মৃত্তিক। ধাতুর ফম্ফেট, মুতে অধিক পরিমাণে দ্রব হইয়া থ|কিলে উ হাগ সংযোগে 

উক্ত মুত্র ঘোঁগা হয় (কন্ছ উহাতে এিটিক বানাহটক্ এসিড যোগ করিলে ঘক্ষেট, দ্রব ভইয়। 

যাঁয় ও মুত্র শ্বচ্ছ এবং পরিক্ষার হর ( এল বুর্ষিনের সহিত প্রতেদ )। 

ইউক্পেউ., (078£০)--স্বাভাবিক মৃত্রে অত্যল্প পরিনাণ সোডিয়ম্ 
ও এমোনিয়ম্ ধাতুর ইউরেটু ড্রধ হইয়া অবস্থিতি করে। ইউরেটু শীতল 

জনে প্রান অদ্রধণীয়, একারণ ইহ! সূত্রে অধিক পার্পমাণে থাকিলে মুত্র পরিত্যক্ত 

হইবার অল্লক্ষণ পরেই উহ! থোলা হই! যাঁয়। 

ইউরেটের স্বরূপ নিরূপণ (1১২15) 

১। ইউয়ে্ট-মাশ্ুত ঘোলা মুত্র উত্তাপ প্রয়োগে স্বচু ও পরিক্ষার হয় কিন্ত শীতল হুইলে 

পুনরায় পুর্বৰৎ খোল। হইয়। যায় । 

২। সুত্রে অধিক পরিম।ণ হউরেট, থাকিলে পিক্রিক এসিড, সংযোগে খেতবর্ণ পদার্থ 

অধঃগ হয় কিন্তু উত্তাপ লংযো'গে উহ। ভ্রধ হইয়া যায় ( এল বুমিনেগ সহিত প্রতেদ )। 

ম্মিউভ্বিনল্ (0050) )-- মুত্রে পুঁজ বা আঁধক পরিমাণ মিউকদ্ 
(01005) থ।কলে তন্মধো এই পদ্দার্থ বিদ্যমান থাকে । 

[মউ(সনের স্বরূপ নিরূপণ (0০5) । 

১। মুত্রের সহিত সমভাগ চোলাই করা জল মিশ্রিত করিয়া! এসিটিক এসিড. যোগ 

কৰিলে উত্তাপ ব্যতীত উহা ঘোল। হুইপ যায় । 
সি উস পা অপ পপ পরী আপা আল আপ এ ৯ শা পাপ শপ সী পা উপ শত শপ লতি আপ আজ আশি | শি পপ ০৯ ও পাপী ০১ আপ পপ সপমপ্ _ এ৩০ 

' কণ্িক্ সোডা ষোগ করতঃ পরে চোলাই কর। জলের সহিত সিশ্রিত করিয়! ১ লিটার করলেই 

আল্কাল।ইন্ টা্টেট নলিউসন্ প্রপ্তত হয়। 

ফেলিংএর প্রাবণ ছার! মুর মধ্যে কত পরিমাণ শর্করা আছে, তাহাঁও নিরূপিতৃ হয় ॥ ১* 

কিউৰিক্ সেন্টিঙ্গিটার ফে(নিংএর সলিউনন্ '*& গ্র্যাম্ দ্রাক্ষা-শর্করার সহিত সমান। 
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শি (811০)-স্বাভাবিক মৃত্রে পিত্ত থাকে না। যরুৎসম্স্বীয 
কতকগুলি বিশেষ বিশেষ রোগে মুত্রের সহিত পিত্ত মিশ্রিত থাকিতে দেগা 

যাক । পিত্ত দিঁখধাবস্থায় মুড মধো অণস্থিতি করে; কখন কখন পিত্তের 

বণোৎপ|দক্ষ পদার্থ (3110-912770065 ), কন ব' পিত্বজ দ্রাবক সমুহ 

(13110 80105) মৃত্রের সহিত নিশ্রিত ভইয়া বহির্গত হ্য়। 

পত্ডের স্বগধূপ নিরণএণ (051) । 

১। একখানি শ্রেত'্ণ পোসিলেন-নিশ্গিত পাত্রের উপর কয়েক বিন্দু মুত্র রাখিয়া উহাতে 

উঠ নাইটি,ক্ এসিড থোগ করিলে উভয়ের নদ্দিলে একটা বিবিধ বর্ণের রেখা উৎপন্ন হয়। 

এই রেখা পধ্যাষক্রমে হরিৎ, নীল, লে এ 'লাখত ও অবশেষে হরিপ্রাবর্ণ ধারণ করে, কিন্ত 

প্রথমতঃ উই! হরিত্বণ হওয়। আবহ্যক 

২। পিন্তদিশ্রিত মুত্রের মহিত নর ভায়লেটের দ্রবণ (খি1060) 5) 10175] 

511) যোগ করিলে উভদ্পের মন্ষিগ্ুলে উদ্ত্রণ রক্তবর্ণ রেখ। উৎপন্ন হয় । মুত্রের বর্ণ অত্ন্ত 

গা হইলে উভভীর সহিত নমভাগ জল নিশ্রিত করিয়া পরীক্ষা করিবে। 

এট্বিটোন্নি (408৮011) _ব্ভুমুণ্ড রোগে সময়ে সময়ে মুত্র মধ্যে এই 

পদার্থের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়! অগ্ট কারণেও মুত্র মধ্যে এসিটোন্ 

থাকিতে পারে। 

এপিটোনের স্বরপ নিরূপণ (15:41 

১। মুত্রের সহিত এমেনিয়ম্ সলক্ষেটু আঁধক পরিমাণে মিশ্রিত কারয়। উহাতে কয়েক 

বিন্দু নাইটোগুসাইড্ অফ, সোডার দ্রাবণ যোগ করতঃ গরে হমোনিয়ার শ্রাবণ যোগ করিলে 

উহ! লোহিতাও বেঞণা বণ ধাবণ করে। 

২। মু.থব সহিত সগ্ভ-প্রস্তত সোডিয়ম্ নাইটোপ্রুসাইডেন ভ্রাবণ যে।গ করিতে হইষে 3 

ভৎ্পরে উহাতে কাক দোডার ফাবণ যোগ করিলে উহ গাঁড় রক্তবর্ণ ধারণ করে। পরে 

উহাতে এনিটিক এসিড. যোগ কারলে উপ্তয় দ্রাবণের সদ্বিগ্লে গাট বেগুণীবর্ণ (0৫8108105- 

186 00100 1 উৎপন্ন হইবে । 

৩। আইওডিন্ ও কিক সোঁডার মহিত উত্তপ্ত হইলে আইডোঁফর্প উৎপন্ন হয়। 
(৩৯৬ পৃষ্ঠায় হরানারের পরীঙ্ দেখ ।) 

ডাই-এস্নিডিক্ত এন্ড 038৩5 ৪010) _-অনেক সময়ে মুত্র 
এদিটোন্ থাকলে উহার সহিত ডাই-এদটিক নামক পদার্থও বিদ্মমান থাকে। 

একপ মুত্রে ফেরিক্ ক্লোরাইভের দ্রাবণ যোগ কগিলে মুত্র বক্তবর্ণ ধারণ করে । 
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যদি মূত্র অনেকক্ষণ উত্তাপ সংযোগে ফুটাইয়া পরে উহাতে ফেরিক্ ফ্লোরাইডের 
দ্রাবণ যোগ কর! যায়, তাহ! হইলে উহ! পূর্বববৎ রক্তবর্ণ ধারণ করে ন1। 

নবগাইজ্ (০/]16)--কাইল্যুক্ক দৃত্র দেখিতে দুগ্ধ বা! মাংলের স্কাথের 
হ্যা এবং অন্বস্চ; অনেক সময়ে ইহা রক্ত মিশ্রিত থাকে বলিয়া রক্তবর্ণ 

ব1৷ গোলাপীবর্ণ দ্েখায়। যে রোগে এ প্রকার মূত্র পরিত্যক্ত হয়, তাহ! 
কাইলিউরিয়া (017/10118) নামে অভিহিত। কাইল্যুক্ত মুত্রে অধিক 

পরিমাণ এলবুমিন থাকে, স্থৃতরা এল্বুমনের সকল পরীক্ষাই এই মুত্র 
প্রয়োগ করা হয়। এই কারণে মুত্র কখন কখন জমাট বাধিয়! যায়। 

কাঁইলের ন্বরূপ নিরূপণ (7৯1১), 

১। কাইল.-মিশরিত মৃত একটা টেষ্টটিউবে রাখিয়া তন্মধ্যে ইথর্ যোগ ধরিয়া আলোড়ন 

করিঞে মুত্র চ্ছ ও পরিষ্কত হইয়। যায়। 

ইন্ল্প্রিস্্রী (0158 )-স্ুস্থকায় ব্যক্কির মূত্রে শতকরা প্রায় ২২ ভাগ 
ইউরিয়া] বিদ্যমান থাকে । নিরামিষ ভোজী অপেক্ষা আমিষভোজীদিগের 
মুত্রে ইহার পরিমাণ অধিক হয়, এজন্য এ দেশের নিরামিষাণী লোকের মুত্রে 
কখন কথন শতকরা ১ বা তদপেক্ষাও অল্প পরিমাণ ইউরিয়া থাকিতে দেখ! 

যায়। নানাবিধ রোগে মুত্র মধ্যে ইউরিয়ার পরিমাণের হাঁস বৃদ্ধি হইয়া ধাকে। 
মুত্র বিক্কৃত হইলে ইহ! কার্বনেট অফ. এগোনিয়াতে পরিণত হয়। 

. ইউরিয়ার ক্বরূপ নিরূপণ (1:9818)। 

১। মুত্র উত্তাপ সংযোগে ঘন করিয়। উহাতে উগ্র নাইটিক্ এসিড, ধোগ করতঃ শীতল 

করিলে নাইট্রেট, অফ. ইউরিয়। প্রস্তুত হইয় দ্বানার আকারে পৃথক হয়। এই পদার্থের 

পরিমাণ দেখিয়1 মুত্রের মধ্যে কত ইউরিয়া আছে, তাহা মোটামুটা নিরূপিত হইতে পারে। 

২। একটা'টেষ্ট টিউবে কিঞিৎ ইউব্রিক। রাধিকা উত্তীপ শ্রয়োগ করিলে এমোনিয়ার গন্ধ 

নির্গত হয়। যখন এমোনিক্নলার গন্ধ আর বাহির হয় না, তখন টেষ্ট টিউব, শীতল করিয়! 

উহাতে জল, কয়েক বিন্দু কপার্ সল.ফেটের দ্রাবণ এবং কিক সোডার ভ্রাধণ যোগ করিলে 

জ্রাবগ বেগুণীবর্ণ ধারণ করে ()1010 75806102)। 

ইউরিয়ার পরিমাণ সুক্রপে নিরূপণ করিতে হইলে ইউরিয়মিটা?্ 
( 0:8000901£) নামক হস্্বিশেষ মধ্যে সোডিয়ম্ হাইপো-ক্রোমাইটের 
ড্রাবণের সঙ্িত নির্দিষ্ট পরিমাণ মৃত্র মিশ্রিত করিতে হয়। এরূপে মে নাইট্রো- 
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গজেন গ্াস্ উৎপন্ন হইয়। থাকে, তাহ উক্ত যন্ত্র মধ্যে সঞ্চিত হয়) নাইট্রোজেনের 

পরিমাণ দ্বার] ইউন্রিয়্ার পরিমাণ নিষ্ধীরিত হই! থাকে । ক্রোমিনের সহিত 

কৃিকু সোড়ার ভ্রাংণ মিশ্রিত করিলে সোডিরম্ হাইপে।-ব্রোমাইটের ড্রাবণ 

প্রস্তুত হয়। 

স্ভতেল্ অধ্ধঃজ্ছ প্পচ্টীর্থ (8০1170970- মৃত্রে রক্ত, পু, অধিক 

পরিমাপ ইউরিক এদিড., ইউরেট্, ফশ্ফেট, অক্জ্যালেট্, কাই. , এপিথিলিয়ম্, ' 

স্পার্মাটোজো! প্রভৃতি পদার্থ বিস্তমান থাকিলে উক্ত মৃত্রকে কিয়ংকাল 
স্কিরভাবে বাঁখিলে এই নকল পদার্থ অধঃস্থ হইয়া পড়ে। অণুবীক্ষণ বন্ত 
সাহায্যে ইহার! পরীক্ষিত হইর। থাকে ॥। ৪৪৯-৪৫০ পৃষ্ঠার এই সকল পদার্থের 

কয়েকটা চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে । 

€ ৮ 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

১ ্ 

অশ্মন্ বা প্রস্তর (011)215 08100195) 

মৃত্র-স্থিত কতকগুলি খনিজ ব। অর্গানিক কঠিন পদার্থ মৃন্র-গ্রস্থি (11979) 

ব| মুত্রাশয় (3170961) মধ্যে জমাট বীধিয্। প্রস্তর গঠিত হয়। সাধারণতঃ 

ইহাকে “অশ্মরী বা পাতরী রোগ* কে । মুন্রের প্রতি-ক্রিয়া অত্যপিক ক্ষার 

ব। অল্প হইলে অথবা মুত্রে ফল্ফেট, অকজ্যালেট, ইটরিক এসিড, প্রভৃতি 

কতকগুলি কঠিন পদার্থের পরিমাণ অধিক হইলে উতার। অধঃস্থ হইয়া পড়ে এবং 

স্তরে স্তরে জমাট বাঁধিয়! ক্ষুদ্র বালুকাঁকণ1 হইতে কমলা লেবুর গ্ঠায় বুহদাঁকারের 

পিগ্ প্রস্তুত করে । অধিকাংশ স্থলে রক্ত বা মিউকসের ক্ষুদ্র পি ' অবলম্বন 

করিয়। প্রস্তরের স্ত্রপাত হয়, পরে তছুপরি প্রস্তরের উপাদানগুলি স্তরে স্তরে 

পতিত হইয়া উহার আকারের বুদ্ধি সাধন করে। বালুকাকণার হ্যায় ক্ষুদ্র 

প্রস্তবরগুলিকে গ্রাণাভল (91861) এবং বুহদায়তনের প্রস্তর খগুকে ক্যাল- 

কিউল্যাস ব! ্টোন্ (08105103 01 96০17) কহে। 

সাধারণতঃ প্রস্তরগুলি উপাদ্দানভেদে তিন প্রকারের হইয়। থাকে, বপা-_ 

১। ইউরিক এসিড ও ইউরেট প্রস্তর । 

২। অকৃজ্যালেট অব লাইম্ প্রস্তর। 

৩। ফন্ছেট প্রস্তর । 

ইউনিক এসিড .ও৪ ইত্উন্লেউ ২ প্রস্ভব্র- ইহা দেখি? 

রল্তশাভ ও ইহার উপরিভাগ প্রায় সমতল । এহ প্রস্তর অপর হই প্রকার প্রস্তর 

অপেক্ষা কঠিন । পু 
স্বরূপ নিরূপণ (815) 1 

১1 এই প্রস্তর দগ্ধ হইলে কৃষ্ণবর্গ ধারণ করে এবং ইহা'র অধিকাংশ ভাগই উড়িক়। বাগ, 

'অতাল মাত ভন্ম অবশিষ্ট রহে। ্ 

২। ইটরেট্ প্রস্তর চূর্ণ জলের সহিত মিশ্রিত কারয়। ফুটাইলে উদ্ত জলে দ্রব হইয়া 

বায়) এই ত্রাণ শতল হইলে অথবা হহাতে জ্ব“-মাশ্র হাইড্রোকৌরিক এসিড. যোগ 

কারলে শ্বেঙবণ হডারক এসিড অধঃস্ক হবু । 



মুত্র। ২৫৯ 

৩। একটী পোপিলেন্ পাঁরে ইউরিক এনিড. প্রস্তর-চূর্ণকে উগ্র নাইটিক এমিডের সহিত 

দার করিয়। উত্তাপ প্ররে!গে এক্ধ করিলে উহ পাউলবর্ণ ধারণ করে ; গীতল হইলে উহাতে 

এমোনির়ার দ্রাবণ যোগ করিলে উহ। বেগুণীবণ হইয়1 যায় । 

২। 'অনন্কজ্য।লেউ. অব লীহস্ম্ প্রস্ভন্প--ইহ! দেখিতে 
পাটল বা কৃষ্ণাভ-ধূলরবণ ) ইহার উপািভাগ অসমতল, তত ফলের গাঞ্জের স্তায় 
বন্ধুর? এজন ইঞাকে মল্বের ক্যাল্াকওলাস (10106 091001003) 

বলিয়া থাকে । 

স্বরূপ নিরূপণ (15865) । 

১; এই প্রান্তর দ্ধ হইলে কৃষ্ণবর্ণ হইয়! উহার কিয়দংশ মাজ উড়িয়া ধার) দপ্ধাবশিষ্ট 

পদার্থ ক্ষার শ্রতি-ক্রিয়! সম্পন্ন হয় । 

২। খঅক্জ্যালেই অব. লাইম্, প্রস্তরের চুর্ণকে জল-মিশ্রিত হাইড্রোক্োোরিক এসিডের 

সহিত একান্রিত করিয়। ফুটাইলে উহ দ্রব হইয়। যান ; এই দ্রাবণে অধিক পরিমাণে এমোনিয়। 

যোগ করিলে যে শ্বেতবর্ণ পদার্থ অধংস্থ হয়, তাহ। এসিটিক এসিডে অন্ত্রবণীয় ( ফল্ফেটের 

সহিত প্রভেদ )। 

৩। স্বস্ছেউি প্রসব -_এই প্রস্তর শ্বেতবর্ণ ও ভঙ্গ-প্রবণ, ইহার 

উপরিভাগ সমতল। 

ইহা? সচরাচর তিন প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটা ফন্ফেট, 
অফ. লাইম্? 1দ্বতীয়টা টিপল্ ফন্ফেট এবং তৃতীয়টা ফন্ছেট অর্ক, লাইম্ ও 

ম্যাগৃনেসিয়া দ্বারা নির্মিত। শেষোক্ত প্রস্তরটী উত্তাপ সংষোগে ভ্রবীভূত 

হয় বলিয়া! ইহ! দ্রবণীয় প্রস্তর (705119 ০৪100105) নামে '্ভিহিত। 

রূপ নিরূপণ (1035) | 

১1 এই প্রস্তর পোড়াইলে উহার পরিম!ণের ষখ্দামান্য হাস হয় মাঅ। 

২। হাইড্রোক্লোরিক এসিডে এহ প্রস্তর গ্রব হয়; এই ভ্রাবণে আধক পরিমাণে 

এমোনিয়া যোগ করিলে বে শ্বেতবর্ণ পদার্থ অধঃস্থ হয়, ৩1ছ। এাসটিক এসিড, সংযোগে দ্রব 

হইয়। যান ( অকজ্যালেট অফ, লাইম্ প্স্তরের সাহত প্রচ্চেদ )। 

হ্সিশ্র-প্রস্্প- যে সকল প্রস্তর উপরোক্ত দ্বই বা তিনটা উপাদানের 

সম্মিগনে উৎপন্ন, তাঁছাদিগকে িশ্র-প্রস্তর (11190 09108185) কহে। 

সচরাচর অকৃজ্যালেট অফ. লাইম্ প্রস্তরের সহিত ফক্ফেট অফ, লাইম্ এবং 

ইউরেটু প্রস্তরের সহিত ইউরিক এাসড, মিশ্রত থাকিতে দেখ। ষায়। এহ 



3৬৭ রসায়ণ-সুত্র | 

সকল প্রশ্তরের স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইলে উহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান- 

গুলি পৃথকভাবে পূর্বনিনদষ্ট প্রণালী অঙ্জলারে পরীক্ষিত হুইয়৷ থাকে। 

মিশ্-প্রস্তরের স্বরূপ নিরূপণ (6818) | 

প্রশ্তর খণ্ড চূর্ণ করিয়া চোলাই কর! জলে ফুটাইবে ; পরে উহাকে ছকিয়া ছু 1কিত জ্াবণে 

হাইদ্রোকোরিক এসিড. যোগ করিলে বদ ঘোল! হইয়1 ধায় তাহ! হইলে উক্ত মিশ্-প্রত্তর 

মধ্যে ইউরেটু আছে জানিতে পারা যায়। 

যে অংশ ফুটগ্ত জলে ভব হয় নাই, তাহার সহিত জল-মিশ্রিত হাইড্রোকৌরিক্ এসিড, 

যোগ করিয়া! ফুটাইবে | যদি উহ! সম্পূর্ণ ভ্রব না হয়, তাহ! হইলে উহাকে ছ কিয় ছাকিত 

স্রাবণে অধিক পরিমাণে এফোনিয়ার ভ্রাবণ ঘোগ করিলে বন্দি শ্বেত বর্ণ পদার্থ অধস্থ হয়, তাহ! 

হইলে উক্ত প্রপ্বরে ফশ্ফেট ব1 অক্জ্যালেট অথবা এই ছুইটী পদার্থ একত্রে আছে বুঝিতে 

হইবে। এক্ষণে এই অধঠন্ব পদার্থে অধিক পরিমাণ এসিটিক্ এসিড. যোগ করিলে যদি উহ! 

সম্পূর্ণরূপে ভ্রব হইয়! যায়, তাহ! হইলে উহঠাতে কেবল ফণ্ফেট, আছে ইহা জান! যাঁয়। আর 

বদি একেবারেই জব না হুর, তাহা হইলে উহ!তে অকঙ্সযালেট, আছে বুঝিতে হইবে। পুনশ্চ 

এসিটিক্ এসিড. সংযোগে যদি উহার কির়দংশ দ্রব হয়, তাহ! হইলে উহাকে ছাকিয়। ছকিত 

জ্রাবণে পুনরা্ এমোনিয়। যোগ করিলে যদি শ্বেতবর্ণ পদার্থ অধঃম্ব হয়, তাহ! হইলে উত্ত 

প্রত্তরে ফক্ফেট, ও অক্জ্যালেট, উভয় পদার্থই আছে বুঝিতে হইবে। 

মিশ্র-প্রস্তরের যে অংশ জল-মিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক্ এসিডে দ্ব হয় নাই, তাহ একখানি 

স্বেতবর্ণ পেসিলেন্ পাত্রের উপর রাখিয়। উগ্র নাইটিক্ এ(সন্ত যেগ করতঃ উন্বাপ প্রয়োগে 

গুষ্ধ করিলে উহপ্পাটলবর্ণ ধারণ করিবে । পরে উহ! শীতল হইলে এমোশিয়ার ড্।(বণ সংযোগে 

যদ্দি বেগুণীবর্ণ ধারণ করে, তবে মিশ্র-প্রস্তরে ইডরিক এপিও. আছে জানিবে। 



পরিশিষ্ট । 
পুস্তকমধ্যে ব্যবহৃত রানায়নিক পরিভাষা । 

শাশোেপ্পটিিশিট 

4 

/0501006 &100001-নির্জাল হর । 

£05010000-- শোষণ । 

£01-0017001108-দ্রাবকোৎ্পাদক | 

20165 _দ্রাঝক । 

010 5716- অপুর বা হাইড্রোজেন্যুক্ত লবণ । 

4০0৮৪ 00501016 -উগ-বীধা পদার্থ । 
/১005- তরুণ | 

/৬টি)ঠৈ্রাসায়নিক আকর্ষণ-শক্তি | 

41৮0আগ্ বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্র 

/১100001- নিচ্জল জরা 
4510811- ক্ষার-পদার্থ। 
451001179- ক্ষ র-ধর্থ-সম্পন্ন | 
4১11০১-_ মিশ্র ধাতু । 
/1077--ফট্্কিরি | 
4১10818207-- পারদ-মিশ্রণ। 

&100010110115--- দানা বিভীন । 

£01052011)0- কাচশীতল-করণ প্রকিয়। 

£১1061100005 901011106- কর্ম | 
£005900০--পচন-নিবারক | 

4১050005 ৬$270০00)- জল-ব।স্প। 

4৬100106 501016-উএআ-সুরা | 

45150101005 05105 ০01 ৬515165 21501080- 

সেকো। 
১৬1392010 015010910105--মনঃশিলা ৷ 

87581710 01-5001101)115 _হরিতাল । 

£00091015616- বায়ু মণ্ডল ৷ 

4৯ 02)0510156110 001555015- বাধু-চাপ | 

400785- পরমাণু। 
00010 10105015--পরমাণুবাদ । 
£007010 %/51810- পারমাণবিক গুরুহ | 

/১১05-জক্ষরেব! | 

13, 

10901110১--বীজ।ণু। 

1975051101981071- বীঙ্গাণু সম্পর্ার | 

[১20176601 -বাধুমান। 

8751০ 5210-অক্লাইড-মিজিত লবণ। 
132.0061% - তড়িত-কোধাবলী। 
1)650- বর্ত,ল | 

1)611-70501-_কাংসবিশেষ । 
13120061--নুত্তাশয় । 

13152.01)10£ -উদ্ভিজ্জবর্ণ নাশ। 
130111105 ০০171-স্ক,টনাপ্ [ 

70159 01800--অস্থি-অঙ্গার, জান্তব-অঙ্গার। 
13079- সোহাগ! । 

[১901)1--খাবন্ধ। 

1)70181065 015685৩- _মুত্র-গ্রস্থি প্রদাহ । 
13011--কনা। 
1310777177£ ০০০৮ দর্পণ। 

€:8101112 0750007--কশিক আকর্ণ। 
€210০00---অঙ্গার | 

0০০11--তড়িৎ-কোব। 
€০617010 91 ০০:৮০,0770--গ্ললত্বকেন্্র। 
(০151860-_-তড়িৎ-যুক্ত। 
(০26701081 017817৮০- রানা রনিক 

পরিবর্ীন। 
(০1761711091 00181111201) রাসায়নিক 

মিলন । 
0১111017100 01 41710002100] -_-নিসাদল । 
০1/077900 2602500-বর্ণ-ঘটিত দোষ । 
(91701791১97 হিমু । 
011771021] (175117)0005091--দেহন্তাপ-পরি- 

চাঁয়ক তাপম্বান। 
০০11---কুগুল। 

০০001311017) 21061 সাংযোগিকসংখা। 
€01010150101-- দহন । 

(01000350101 --দাস্য । 

00101)001105-_যৌগক পদার্থ । 

091709৮৪-_1নয়গর্ভ | 

0০০700910026--উশ্তর | 



৪৬২ 

0000617561--ঘণীভূ ত করিবার যন্ত্র 

0070400002--পরিচালন । 

(00970901015 06 1162 তভাঁপ-পরিচালক । 

007)06566 10০৮5--সহযোগী রশ্মি-কেন্দ্র | 
0070000100005 01776110--অবিরাম তড়িৎ- 

প্রবাহ । 

007$61£60৮--একমুখী। 
»(00$5--স্ৰীত-পৃষ্ট । 

(1021-প্রবাল। 

0০901৩- জৌড়ঃ তড়িৎকোষ । 

0170011016--মুষা, মুচী | 

01051 ০1 06 52107 ভূর | 

(01051 8%1020791010- পদার্থের আয়তনের 
প্রসারণ। 

00:561--বক্পৃষ্ঠ। 

0০01৮90016--বন্ধতা | 

[চিন 

[0০01101--দশসিক | 

[09০0101905111011--বিশ্লেষণ | 
[06910101- সংজ্ঞা । 

[)6960600--চন্বক-শলাকার দিক- 
পরিবর্তন । 

1)£156--তাপাংশ । 

])905119--- ঘনত্ব । 

[0০৮-- শিশির । 

[06%0176--বিলাতী গদ ; 
[)170565--বহুমুর। মধুমেহ । 

[)01207612াশ্ব্যাস। 

[0100056--বিক্ষি প্ত । 

[01501)5185 (ছ150170)--তড়িৎ-ম্রব। 

[01910600210 ৮সংক্রামকতী। "নাশক । 

[01550150 9011৭5- দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ । 
[)1801130017--চোলাই করণ । 

[0150110--চোলাই করা বা চোরান। 
[01৮৩৪০/ত বহমুখী ] 
10০9016 ০০:/৮০%--দ্বি-্ফীত পৃষ্ঠ। 

[)0017-0611--ডমরু আকারের । 

02 

17১0115--কাঁউকড়া 1 
1)6০0101--তাডৎ 

পপর 

পা 

রসায়ন-সুত্র । 

ঢ16০0101 05 00170100100--পরিচ।লিত 

তড়িতা 
চ)1৩০0701 09 175000002--শ্রবন্তিত 

তড়িত। 
[1600010 0010061561--তড়িৎ-সাক্দ্রীক রণ 

ষন্ত্র। 

[160076 1010--তড়িৎ-জ্রব। 
71৩০1701515 --তড়িৎ স্বার। যৌগিক পদার্থের 

বিশ্লেষণ । 
[0156170-72£1760-তড়িৎ-চুম্বক । 
7150095000€--তড়িৎণনির্দেশক যন্ত্র 
[161110- মুল পদার্থ । 

চ:2155101-_নির্গমন । 

ঢ701৮5- শক্তি । 

150090108---সমীকরণ । 
ঢ:5561)02] 011--উদ্ছের তেল। 

15009175101) প্রসারণ । 

1:%09105101)- -কন্ফোটন। 
চ:01951৬6---স্ফোটনশীল, স্ফোট-প্রবণ । 

7, 

৮৪৮ 2010- বলা আাবক । 

চ61105009010/--জন, উৎসেচন। 

চি]]াসহ | 

[11050100-ছাকন । 

চ10৬/0:5 01 5011)1)01--আম্লাস। গ্ধক । 

চ০০৪৩- রশ্বি-কেন্র । 
[15০- ঘুক্ত | 

চ1562106 ০০1১হিমান্ক । 

ঢি10000-ঘহণ | 

10100101753] 17,190001010--ঘধণে। পনর 
তড়িৎ। 

[10000955--ফল-শর্কর। | 

[05107-ভ্বণ | 

উল 

(38152171550 -দস্তার কলাহই করা । 
(591%2)017561--তড়িৎ্"মানযন্ত্র | 

0৪৩--বাকবীয় পদাথ। 

(3619010.0115--আঠাবৎ। 

€(71925--মস্থণ আবরণ। 

(1094195- ধর্ত ল। 



পরিশিষ্ট | *, 

211500801005--সমানাংশে বিতক্ত মাঁপ- 

চিহ্ন 
07:8795-50627 ভ্রাক্ষা-শর্করা । 
01501)116--কৃঞ্ণ মীস্। 
019$61--বালুকার গ্ায় ক্ষ মুত্র-প্রন্তর | 
0100--শ্রেণী | 

চা, 

নুহ] -করক1, শিলা । 
76280-- তাপ । 

[162-95--তাপ-রশ্মি ৷ 
70210795৮-হিমানী | 

701720012119--শাবিততাবে। 

[75720750019 (1,008 5161) )- দীর্য- 
দৃ্ি-দোষ। 

]708£€--প্রতিবিদ্ব | 
[1101367)€ 12৮---আপতিত তাপরশ্মি । 

1001015120101)--কঠিন আবরণ | : 

[17065000111010 01 22167 পদার্থের 

অনিনশ্বরত্ব। 
[770০১ নির্দেশক । 
|30100060 00071511--প্রবতিত তড়িৎ প্রবাহ। 

[700001017-- ভড়িৎ-প্রবর্তীন | 

17007827710 8০10--থনিজ দ্রাবক । 

[71500170205905 015002786--জ্ঞত তড়িৎ- 
শখ্াব। 

[0519107--অপরিচালক পদার্থ । 

[17011110150819ঘ $9০6--আপবিক ব্যব- 

ধান। 

21)011050107--আতাস্তরিক 
প্রয়োগ । | 

11960019050 08061৮-মবিরাম তড়িৎ: 

প্রবাহ । 

[13051717791 

[755:050--বিপর্যযন্ত | 
[:0) 900018১--লৌহচুর। 

*৬৩) 

[২ 

[051৩1005০0১৪--বহ্রূপবীক্গণ । 

1 

[20959 _ছুপ্ধ-শর্করা! | 

[811]) 0180-০্তৃব | 

[2127 17690--প্রচ্ছন্ন-তাপ । 

[,900001752 855- হান্তোৎপাদৃক গ্যাস 

[.675--আতসী কাচ। 
[,12100005--আলোক-স্তস্ত | 

11810001178 007080007--বিহ্যুৎ-পরিচালক 

দণ্ড । 

[.170601 55090175101--দৈখিক প্রসারণ । 

[100105-- তরল পদার্থ । 

1,050-50006---চুহ্থক | 

[,0101011061005- আলোক মন । 

1,0500905--ধাতব ওজ্ছবলা-সম্পন্ন। 

12£061--চুত্বক । 

115200600 716416---চুষ্ব ক-শলাক। 
[1310056--ষব শর্কর]। 

৬1 601191)1081 17)15016--- মিশ্র-পদার্থ। 

1$51075 00100- দ্তবণান্ক । 

[1610079--পারদ । 

160৭1,--ধাতু। 

201003০০76--সণুবীক্ষণ। 

1110675) 50105 থনিজ ড্রাবক । 
১170-দর্পণ। 

[01560 6210110১-- মিশ্র প্রস্তর | 
11019081217 %/5181)৮-আণবিক গুরুত্ব । 
11০16০11৩৮--.অণু সমগ্র । 

1000005 17)317)7072819- নৈক্মিক বিল্লি | 
10101016--গুপিতক। 
চ190192 (312015181)0)- হন্ব-দুহি-দোব । 

শব. 

ব2536576 30516--জায়মান জঅবন্থ।। 

6৪21৬৩ 6160010)0-বিমে।গ তড়িছ। 



২৬৪ রসায়ন-সুত্র | 

6£2016 [১19:6--বিয়োগফ'লক । ূ 105101%6 7১০16--সংযোগশ্প্রান্ত। 

5৮905 ০০1৬--বিয়োগ-প্রস্ত ॥ 55৮১০//৪- দীর্ঘ-দৃষ্টি-দৌষ | 

৬৫ ানক্ষারায় | চ165506---চাপ। 

[৫০৮৪] 5081৩ -নিক্ক্রিয় অবস্থা! । | 6010215- আদি বা! মুখ্য। 
[01১15 1091915_-রাজধাতু, শেষ্ঠ ধাতু। | 11071055 €019875---খুলবর্ণ । 

বি 020-7)61215--অধাতু মুল পদার্থ । | 71151) ভিকোণ কাচ। 

08079) 50070525600 0755501০--সহজ | 1£00610৩5--ধন্ম । 

বাযু-চাপ। ৷ 1১00115--কনীনিকা। 
01009] ৪16 পু লবণ । .:80690090--পচন | 

0. | রি 
(১0100 11176--পাতুরে বা বাথারি চুণ। 

000991760151--অঙ্ই কোণবিশি্ । ৰ ]ং, 

005006---অন্থচ্ছ । ৰ 

0০0০5--আলোক-বিজ্ঞান। ূ 1১5191107-_তাপবিকীরণ । 

0707076171--হরিতাল। । 1২০-৪০০7-_ প্রতি ক্রিয়] । 
051081107)--অকিজেন্-দংযোগ । ূ 1২52.£67)৮-পরিচায়ক । 

0%101517£ 12176--অক্িজেন্প্রদায়ক শিখ! । ₹6৪21--প্রকৃত। বাণ্তব। 

1২521291--মনংশিল1। 

1, | 1২০০01250 9001৮--শোধিত স্থর]। 
| 

7১2/51161--সমান্তরাল। [২6৫ 00£0050155-_লোহিত রক্তকণিক।। 

1929010026810--রোগোতৎপাদক । ৃ 1২60 16:৮0-- নেটে সিন্দুর । 

[১5710] 011,16৮ 7 শ্মি-গচ্ছ | | 89000108 181)0--অকিিজেন্-গ্রাহক শিখ।। 

15510111012 উপদ্ধায়। | | 155000001)--লখুকরণ । * 

[৩10012610/--জলসরানি । ৃ 1২657০০0০7-_গ্রতিফলন। 
[61005810,--ঘাঁত । ূ /,০0800০1)--পরাবর্তন | 

[১617967001010127---ান্থ লেখ । ৰ ২০৪৩1৭/--শিয়স্ত্িত | 

12100016027 আলোকমান। 7২61১915100 --বি প্রকখণ 

71,55105- পদার্থ :বিজ্ঞান । [951919000৪- তড়িতের গতিরোধ । 

1/757081 0:908৩--ভৌতিক পরিবর্তন | 1 736510090- স্থানক্রিয়। 
[১17৮51091 1'0০৪-ভৌতিক শর্ত । 

1110, । রী 

চ127- সমতল । 5800)91056--ইক্ষুশর্বরা । 
2195500--নমনীক় | ৷ 980১606- সোর। । 

*719060--ষিত । ৃ | 508195 (03912170)-_তুলাদও | 
[0108060--হুচযগ্র-বিশিষ্ট। 5800110979- প্রবর্তিত বা গৌপ। 

০1905 ০203916--পোস্ত চেড়ি। 5601750/--অধঃম্থ পদার্থ । 

[১0:051215) ০12--চীন1 মাচী। | 980/-0015000601- মধ্য পরিচালক । 
০0380%6 615০01010- সংযোগ-ন্তড়িৎ। ূ 56051015 1)৪৪--প্রকাশ্া তাপ ।. 

120510%5 0180৩--নংযোগ-কলক। | 95001 সংক্ষোভ। 

ম 

পপি পাশ সপ শি পাপ 



পরিশিষ্ট । ৪৬৫ 

18500 1076--খলি চ্খ। 
,৯110৩৪--কাচ খণ্ড। 
8110 লম্বমান ছিন্ত্র। 
%1৩৬ 50100150107 স্ব গহন-ভিয়া। 

8107501501)218৩--ধীর তড়িৎ আ্রাব। 

50201:--ধূঅবর্ণ । 
১1)০৮--তুষার । 
5০117 কঠিন পদার্থ । 
২০:০০5--উৎপত্তি-স্থল। 

৪$া)--আক্ষেপ । 

১1১৩০180 £15৮1৮--আপেক্ষিক গুরুত্ব । 

5৬৩০0০5০০০৪- বর্ণমালা বীক্ষণ। 
5192০607)--বরমালা । 

5151770-আধার ! 

50970210 "আদর্শ । 
০15101--শ্েতসার। 

১:৪৪/7- ফুটন্ত জলের বাস্প। 
১6112 5০2,০০---আকাশ মগ্ল। 

(০0201 আমাশর | 

০12181)% 1106- সরল রেখা । 

08৪7 ০৫ 162--সীল-শর্কর1। 

501013966 01107--হীরাকশ । 
ও০110101--গন্ধক | 

512917-1)5960৮ অত্যধিক উফ । 
50720091661 01 00120050097-- াহক । 

91:720৩--উপরিতল। 

58576170650 77720151--ভাসসান পদার্থ । 
9%0010015) 170071012--সাস্কেতিক চিহ। 

না 

-প51৩5০০৩- দূরবীক্ষণ। 
[6120709180016-তাপ-মাতা। | 
7550--পরীক্ষ! ; স্বরূপ-নিরূপএ। 
/165(-01)৩---পরীক্ষা-নজা। 
1৩০7৮ ০0৫ 12020155107--নিজ্জমবাদ | 

0৩০5 98 9799155197- তরল বাদ । 
1005170010056--তাপমান । 

21-রঙ্গঃ রাং। 

[া205150570 নাতিন্বচছ । 

হাআো5020ি2তেশিক্যচ্ছ । 

. 

007575--ঘনছায়। (ছায়ার কৃষ্বর্ণ মধ্]াংশ)। 
(0101৮ একক। 
0710215 05109105- অশ্বন্ বা মুত্র-প্রস্তর | 

[01217075566 যুজ্মান 1 

চি 

৬৪০০]77---শৃম্যান্থান | 
2161)05 (4601810109--পরমাণুর ধৃতিশজি 

৬০০%০০৮1০ 511591015--উত্তিজ্জ উপক্ষার। 

৬০1০0010% -_বেগ। 

৬০170120107 বাযু-সঞ্চালন । 

৬67011100--চীনের সিন্দুর। 
ড1012000- কম্পন । 

৬1055 [82100)৩1702,001-- কয় খসেচন । 

৬17012] 1708£--গ্রতীয়মান গুতিবিশ্ব । 

ড০15116--উদ্ছেয়। 
৬০1017০- ঘনায়তন । 

৬, 

৬ 215:-0211)- স্েদ-যস্ত্রী। 

/৩1805--গজনের বাটখার1। 
$/011178-_ছুইখগ্ড উত্তপ্ত লৌহকে জোড়া। 
৬/17৩--আসব। 

775৩4 দ্ধ? | 
2০76--অংশ 1 

সমাপ্ত 










